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Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km. CO
2
-utsläpp 120 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden 

är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

LÖDÖSE. Allmänhetens 
reaktioner fick kom-
munledningen att agera.

Åtgärder har nu vidta-
gits på parkeringen vid 
stationsområdet Lödöse 
Södra.

– Statistiken talar sitt 
tydliga språk och något 
måste göras, säger 
poliskommissarie Jack 
Lennartsson.

En namninsamling med när-
mare 900 underskrifter och 
reaktioner i samband med 
höstens ortsutvecklingsmö-
ten medförde att politikerna 
lyssnade på inkomna syn-
punkter. 

– Insatser efterlystes och 
därför tog vi en diskussion 
med polisen om vad vi ge-
mensamt kunde göra åt sa-
ken, säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Ett önskemål från pend-
larna var kameraövervakning 
för att få bukt med de bilre-
laterade brotten. 

– Det krävs olika steg 
och insatser för att få till 
stånd en kameraövervak-
ning. Det som vi har gjort 
nu inledningsvis är att vi har 

förbättrat belysningen på 
parkeringen samt att vi även 
arbetar på att förbättra syn-
ligheten i området, förklarar 
Ottosson och fortsätter:

– Att låta räddningstjäns-
ten ta en runda hit eller att 
få bolaget som sköter par-
keringsbevakningen i Lilla 
Edet att också dyka upp här 
med jämna mellanrum är 
funderingar som lyfts. Beslut 
kommer att fattas inom kort.

Töm bilen själva
Skyltar har satts upp som 
uppmärksammar pendlarna 
om att Lödöse Södra är ett 
utsatt ställe vad det gäller 
tillgreppsbrott. ”Töm bilen 
själv – kvarlämna ej värdesa-
ker” står det på skyltarna.

– Låt inte GPS:en sitta 
kvar, ingen mobil eller väska 
i sätet, säger Jack Lennarts-
son.

Under perioden 1 novem-
ber-17 december anmäldes 
24 bilrelaterade brott i Lilla 
Edets kommun. Nio av dem 
i Lödöse Södra.

– Procentuellt sett en väl-
digt hög siffra varför det inte 
råder några som helst tvivel 
om att stationsområdet är 
extra utsatt. Vad gör då po-
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Måndag 16 december

Cigarettjuv
Stöld på Netto i Bohus. En 
okänd man smyger in på 
lagret och tillgriper ciga-
retter. Spaningstips finns i 
ärendet.
Vid ett-tiden på natten är det 
en kvinnlig bilist som kör i 
diket i Starrkärr. 

Tisdag 17 december

Trafikolycka
På E45, strax norr om Lödö-
semotet, är det en kvinnlig 
bilist som kör av vägen strax 
innan klockan tio på morgo-
nen. Kvinnan förs till Kung-
älvs sjukhus med smärtor i 
nacke och huvud.

Torsdag 18 december

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Någon 
tar sig in i villan via ett föns-
ter i källaren. Det är oklart 
vad som saknas. En polispa-
trull åker till platsen för att 
ta uppgifter för en anmälan 
samt eventuellt säkra spår.

– Ökad synlighet på
stationsområdet

Åtgärder vidtas i Lödöse

lisen? Tidigt i söndags mor-
se grep vi två personer i en 
stulen bil, alldeles i närheten 
av stationen, säger Jack Len-
nartsson.

– Vi kommer att öka vår 
bevakning i den här delen 
av kommunen och då främst 
på kvällar och helger. Det 
kommer att ske med målade 

polisbilar, men även civilt. 
Förhoppningsvis ska det få 
effekt.

Att använda pendelpar-
keringen som en långtids-
parkering avråder Jack Len-
nartsson bestämt ifrån. 

– Det är tråkigt att säga, 
men risken att det händer 
något med bilen är uppenbar.

Sist men inte minst upp-
manar ordningsmakten all-
mänheten att anmäla alla 
brott, stora som små.

– Statistiken är en hjälp 
när vi ser vilka insatser som 
måste till på olika platser, av-
slutar Jack Lennartsson.

JONAS ANDERSSON

Poliskommissarie Jack Lennartsson och Lilla Edets kommunalråd Ingemar Ottosson på plats i 
Lödöse Södra där åtgärder vidtagits för att komma till bukt med skadegörelse och bilinbrott.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

God Jul
& Gott Nytt År

Vi är tillbaka 
på redaktionen 
onsdag 7 januari.

Du når oss även på 
journummer 

0704-92 35 07

GOD JUL!
& GOTT NYTT ÅR


