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NÖDINGE. Brottsstatisti-
ken för 2014 presente-
rades i förra veckan.

I Ale anmäldes totalt 
1 570 brott, vilket är 66 
anmälningar färre än 
året innan.

– Vi ser en oroväckan-
de utveckling i Bohus, i 
övrigt var 2014 ett helt 
okej år brottsstatistiskt 
sett, säger kommunens 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

När antalet anmälda brott 
minskar i kommunens båda 
centralorter, Nödinge och 
Älvängen, är trenden direkt 
motsatt i Bohus. Här ökade 
antalet anmälningar från 195 
till 251.

– Att flest brott sker i Nö-
dinge är inte alls konstigt då 
det är den största orten med 
fler personer som kan begå 
brott, fler tillfällen som gör 
tjuven och mer/fler att begå 
brott mot, säger Lotti Klug.

– I Älvängen har anmäl-
ningarna minskat med 105 
ärenden vilket är riktigt 
glädjande. Jag vill tro att 
kommunens satsning vid 
resecentrum har gjort nytta 
och införandet av så kallade 
trygghetsvärdar har fått öns-
kad effekt. Bohus är en be-

tydligt mindre ort och borde 
inte vara så utsatt som 2104 
visar på. 

Vad är orsaken?
– Det förekom flera anlag-

da bränder och allmänt stök 
i Bohus i fjol. Jag vet att det 
satsades mycket vaktresurser 
i Bohus under hösten, vilket 
kan ha lett till flera anmäl-
ningar, man upptäckte fler 
brott helt enkelt.

I övrigt liknade 2014 före-
gående år på många sätt. Bil-
brottsligheten och skadegö-
relsen fortsätter att minska.

– Antalet bilrelaterade 
brott sjunker överlag i Sve-
rige. Det är betydligt svårare 
att både stjäla och göra in-
brott i dagens moderna bilar. 
Förhoppningsvis har alebor-
na också anammat budskapet 
om att inte lämna kvar vär-
deföremål i sina bilar, säger 
Lotti Klug.

En parameter som sticker 
ut är narkotikabrotten där 
antalet anmälningar ökade 
under 2014, från 114 till 153.

– Illavarslande kan tyckas, 
men det kan också bero på 
att polisen tagit fler personer 
som begått narkotikabrott. 
Det är detta som gör statis-
tiken lite lurig.

– Jag brukar säga att 
brottsstatistiken är en spe-
gel av verkligheten, inte den 
absoluta sanningen. Det är i 
alla fall ett finger i luften åt 
vilket håll det blåser.

I övrigt kan Lotti Klug 
rapportera om att 19 nya 
grannsamverkanområden 
startades upp under det 
gångna året.

– En eloge till alla in-
vånare som tar initiativ till 
detta. Jag förutsätter att det 
bidragit till minskningen av 
villainbrotten. Slutligen ett 
tack till alla som under året 
arbetat brottsförebyggande 
på olika sätt i Ale.

JONAS ANDERSSON

Lotti Klug om brottsstatistiken:
”Oroväckande
utveckling i Bohus”

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug konstaterar att 19 
nya grannsamverkanföreningar startades i fjol.
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BROTTSTATSTIK ALE

Under 2014 anmäldes totalt 

1 570 allvarliga brott. Av 

de 1 570 anmälningarna är 

1 057 så kallade förmö-

genhetsbrott. Orterna efter 

antalet anmälningar:

 2014 2013

Nödinge 424 452

Bohus 251 195

Älvängen 247 352

Nol 224 184

Skepplanda 128 158

Surte 201 217

Alafors 78 66

Alvhem 15 12

SemlorrrroorlorlloSemmeemeeeSemlSSSe llmlmS mSSSSSSSS mmmmmmmmSS ooo

Ale torg 0303-966 77 Älvängen 0303-74 99 99
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NÖDINGE. Onsdagen den 
11 februari är ett datum 
att rita in i almanackan.

Då kommer SVT-profi-
len och tillika sportjour-
nalisten Jonas Karlsson 
till Ale Kulturrum för 
att tillsammans med 
dopingexpert Tommy 
Moberg bjuda aleborna 
på en tre timmars infor-
mativ föreläsning.

280 platser finns 
att disponera och det 
är först till kvarn som 
gäller.

Sedan tidigare har Ale kom-
mun, genom Vakna, Ale Fri-
tid och Lärlingsgymnasiet, 
ett nära och väl fungerande 
samarbete med de lokala gy-
manläggningarna. 

– Schyssta gym Ale utgör 
arbetsnamnet för att skapa 
bra och schyssta tränings-
miljöer i kommunen, säger 
Sven Nielsen.

Samarbetet har bland an-
nat mynnat ut i två välbesök-
ta föreläsningar med Tommy 
Moberg – expert i frågor 
kring ungdomar, doping och 
missbruk.

– Nu går vi ett steg läng-
re och har även involverat 
representanter från Ung-

domsrådet samt SISU. Till-
sammans arrangerar vi den 
här föreläsningen om doping 
som har rubriken: Kan vi tro 
på det vi ser?

Tommy Moberg får denna 
gång sällskap av Jonas Karls-
son, känd från TV-sporten 
för sina vassa krönikor.

– Jag är själv väldigt ny-
fiken på att höra vad Jonas 
Karlsson har att säga i detta 

laddade ämne och helt klart 
utgör han ett dragplåster för 
arrangemanget, säger Tho-
mas Berggren.

Kan en elitidrottare byg-
gas enbart på sunda levnads-
vanor? Är kosttillskott verk-
ligen något som behövs för 
en vanlig motionär? Dessa 
och många andra frågeställ-
ningar besvaras i Ale Kultur-
rum den 11 februari.

– Syftet med föreläsning-
en är att öka medvetenheten 
hos allmänheten. Alla måste 
ta sitt ansvar, säger Berg-
gren.

Föreningslivet har fått en 
särskild inbjudan från fritids-
kontoret.

– Detta är ett tillfälle som 
vi vill att våra duktiga fören-
ingsledare skall få ta del av, 
säger Klas Arvidsson.

Jara Raad och Oliver 
Andersson representerar 
Ungdomsrådet. De jobbar 
nu aktivt för att få sina kom-
pisar att komma till Nödinge 
den aktuella kvällen.

– Vi stödjer verkligen det 
här initiativet. Att doping fö-
rekommer går inte att blun-
da för. Självklart ska man gå 
och lyssna till vad Tommy 
Moberg och Jonas Karlsson 
har att säga.

JONAS ANDERSSON

Gemensamt krafttag mot doping. Onsdagen den 11 februari arrangeras föreläsningen ”Kan vi tro 
på det vi ser?” i Ale Kulturrum.

– Känd tv-profil gästar Ale Kulturrum
Föreläsning om doping i Nödinge

Flytta med Länsförsäkringar

Ale, Ale torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale
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BR 3 ROK - BOHUS
Välskött bostadsrätt i populära Bohus. Rymlig med stora
sovrum, rejält vardagsrum med utgång till balkong i öster,
ljust, öppet kök med matplats, fräscht badrum samt en
ordentlig klädkammare. Lugnt läge, nära naturen och med
skogen inpå knuten. Stabil förening med god ekonomi.


