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KORTEDALA. Brotts-
statistiken för 2012 är 
sammanställd.

Det är inga större 
avvikelser mot föregå-
ende år.

– Vi fortsätter jobba 
aktivt med det före-
byggande arbetet som 
bland annat grann-
samverkan, säger 
Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Under 2012 anmäldes 1559 
brott i Ale kommun, vilket 
är 34 anmälningar färre jäm-
fört med 2011. En marginell 
minskning, men statistiken 
visar ändå att det brottsföre-
byggande arbetet givit resul-
tat anser Lotti Klug.

– För fyra-fem år sedan 
var situationen en annan. 
Vi har jobbat mycket med 
ungdomsbrottsligheten, inte 
minst genom SSPF (Skola, 
Sociala, Polis och Fritid), 
för att försöka komma till 
rätta med problematiken 
kring skadegörelse i form av 
glaskross och klotter. Jag vill 
även lyfta fram grannsam-
verkan. I fjol startades tolv 
nya föreningar och totalt har 
vi cirka 120 organisationer 
igång i Ale.

Som de flesta känner 
till finns inte längre något 
poliskontor i Ale. Det inne-
bär emellertid inte att den 
polisiära närvaron är borta. 
Numera utgår polisen från 
stationen i Kortedala efter 
att ha flyttat över all verk-
samhet från Angered. Av 
den tidigare så kallade Ale-
gruppen finns bara Roger 
Sönnervik-Johansson kvar. 
Tom Henricson pensione-
rade sig i höstas och Björn 
Ekman har övergått i annan 
tjänst.

Civilt arbete
– Ingripandeverksamheten 
sköts nästan uteslutande 
från Kortedala. En hel del 
civilt arbete sker också i Ale, 
förklarar Roger Sönnervik-
Johansson.

Av statistiken går att 
utläsa att flest brott under 
2012 skedde i Nödinge, 414 
anmälningar. Därefter kom 
Nol med 294 anmälningar 
och sedan Älvängen, 290.

– Att Nödinge och Älv-
ängen ligger i topp är inte 
så konstigt eftersom det är 
kommunens två centralorter. 
Tyvärr sticker Nol ut i nega-
tiv bemärkelse. Det har varit 
oroligt på orten med en hel 
del skadegörelse och stölder 
i samband med vägarbetet. 

I somras var det också en 
våg av skadegörelse på bilar, 
säger Lotti.

– Nu hoppas vi på ett 
trendbrott. Vi hade en väl-
digt lyckad trygghetsvand-
ring i höstas och förhopp-
ningsvis ska vi se en effekt 
under 2013.

Det nya året har knappt 
hunnit börja förrän polisen 
uppmärksammat ett pro-
blem. På mindre än en vecka 
anmäldes fyra stölder av 
registreringsskyltar i Ale.

– Utan tvekan har det att 
göra med den nya lagen om 

trängselskatt, fastslår Roger 
Sönnervik-Johansson.

Även om årsbokslutet på 
2012 visar att färre anmäl-
ningar inkommit till polis-
myndigheten vill Lotti Klug 
ändå skicka med följande 
budskap till aleborna:

– Jag uppmuntrar invå-
narna att anmäla all form av 
brottslighet, varför högre 
siffror inte måste vara av 
ondo. Det kan också betyda 
att folk vågar och vill anmäla 
det de utsatts för.

JONAS ANDERSSON
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Polisman Roger Sönnervik-Johansson och Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i Ale kommun, går igenom brotts-
statistiken för det gångna året.

Klotter på den nya pendeltågsstationen i Bohus, ett brott 
som har anmälts till polismyndigheten. Polisen och Ale kom-
mun arbetar hårt för att få bukt med den skadegörelse som 
sker i form av bland annat glaskross och klotter.


