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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 11 november

Plånboksstöld
En kvinna med två barn 
dyker upp hos en villaägare i 
Hålanda. Efter besöket upp-
täcker mannen att han blivit 
bestulen på sin plånbok som 
låg placerad på köksbordet.

Villainbrott i Grönnäs. 
Okända gärningsmän slår 
sönder rutan till altandörren. 
Datorer, kameror och en 
mobiltelefon tillgrips.

Torsdag 13 november

Villainbrott
Inbrott i Skönningared. En 
iPad och en laptop tillgrips.

Fredag 14 november

Inbrott i Nol
Inbrott på Elon i Nol. Larmet 
går klockan 04.32. Entré-
dörren bryts upp. En damm-
sugare och rakapparater 
tillgrips.

Lördag 15 november

Drograttfylleri
En man, född 1987 och 
hemmahörande i Göteborg, 
är misstänkt för drogratt-
fylleri, grov olovlig körning 
samt narkotikabrott. Mannen 
grips av polis i Surte klockan 
21.40.

Tre bostadsinbrott rapporte-
ras från Bohus.

Söndag 16 november

Personrån
Personrån i Bohus. Målsä-
gande, som är 14 år och 
hemmahörande på orten, 
tvingas lämna ifrån sig sin 
jacka och mobiltelefon till 
två okända gärningsmän.

Länsförsäkringar rapporte-
rar om flera inbrott i norra 

Ale natten till måndag. Ale-
kurirens redaktion var en av 

platserna som fick oväntat 
besök. Gärningsmännen 
slog till klockan 03.00. Lar-
met gick till både närboende 
personal och larmcentral. 
Väktare mötte personal på 
utsidan en kvart efter att lar-
met hade gått. Polis anlände 
kl 03.41 och först då genom-
söktes lokalerna.

– Allt har gått väldigt fort 
och tjuvarna var ute ur loka-
lerna innan någon kom till 

platsen. Fyra tyngre produk-
tionsmaskiner är borta, vilket 
är ett hårt slag mot verksam-
heten. Om åtta timmar ska 
nästa tidning ligga klar för 
tryck, säger en bedrövad vd, 
Kent Hylander.

Lokalerna är kameraö-
vervakade vilket förhopp-
ningsvis kan leda den följan-
de polisutredningen på rätt 
spår. Datorerna är dessutom 
utrustade med en teknik som 

gör det möjligt att spåra dem.
– Nu får vi se vem som är 

smartast, skurken eller tekni-
ken. Ett bättre utvecklat larm 
och fler kameror installeras 
omgående, dessutom ökar vi 
ronderingen, säger Per-An-
ders Klöversjö.

Tidningsproduktionen låg 
under några timmar nere un-
der förmiddagen, men någon 
fara för utgivningen ska det 
inte vara.                       RED.

NÖDINGE. Året går 
mot mörkare tider och 
i samband med detta 
ökar antalet inbrott i 
våra hem.

I Polisenhet Nordost 
är Ale ett särskilt utsatt 
område.

Lördagen den 29 no-
vember kommer därför 
polisen till Ale Torg för 
att informera om hur 
man tryggar sitt hem.

Statistiken visar att flest bo-
stadsinbrott i Nordost sker i 
Partille, Sävedalen och Ale. 
Nu vill polisen informera om 
hur de vanligaste bostadsin-
brotten går till, vad du kan 
tänka på att för att förebygga 
dem och hur du går tillväga 
om du skulle drabbas.

– Trygga ditt hem är en 
informationskampanj som vi 

inleder med ett besök på Ale 
Torg lördagen den 29 no-
vember. Vi berättar hur man 
bäst skyddar sig mot inbrott. 
Vi ger också upplysning om 
hur man går tillväga om man 
blivit utsatt för ett brott. 
Grannsamverkan finns också 
på agendan där kommunen 
har en egen kontaktperson 
i Lotti Klug, förklarar Da-
niel Hjerpe operativ sam-
ordnare Polisenhet Nordost.

– Detta är ett sätt att för-
söka väcka medborgarna. 
Grundbulten för vårt besök 
denna lördag är nå ut med 
budskapet om hur man ska-
par ett tryggare hem, men 
självklart besvarar vi även an-
dra frågor som inte rör bo-
stadsinbrott, säger Hjerpe.

På söndagen flyttar infor-
mationskampanjen vid till 
Allum köpcenter i Partille.

JONAS ANDERSSON

– Polisen kommer till Ale Torg

Trygga ditt hem

Mörkare tider innebär att bostadsinbrotten ökar. Lördag 29 november kommer polisen till Ale 
Torg för att informera om hur man tryggar sitt hem. 

Inbrott på lokaltidningen
ÄLVÄNGEN. Alekurirens redaktion i centrala Äl-
vängen utsattes för inbrott natten till måndag.

Fyra större produktionsdatorer blev bytet som 
av allt att döma gick mycket fort.

– Datorerna är specialutrustade, vilket kan bli en 
obehaglig överraskning för tjuven. Vi granskar just 
nu filmen från inbrottet och har goda förhoppning-
ar om att tillföra utredningen bra bevismaterial, 
säger chefredaktör Per-Anders Klöversjö.


