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POLIS
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 14 januari
Inbrott i Ale gymnasium, 
Älvängen. Okända gärnings-
män krossar en fönsterruta 
och tar sig in i lokalen. 28 
bärbara datorer samt ett 
antal iPads tillgrips.

Torsdag 15 januari
På Furulundsvägen i Alafors 
kontrolleras en personbils-
förare som medtas för prov-
tagning. Föraren är en man 
född 1980 hemmahörandes 
i Lilla Edet. Han visar tydliga 
tecken på drogpåverkan. 
Han saknar även körkort. 
Bilen är avställd, har körför-
bud och brukandeförbud.

På Börsagårdsvägen i 
Nödinge upptäcks ett inbrott. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat konstglas och en 
klocka. 

Lördag 17 januari
Strax före klockan halv ett 
på natten larmas räddnings-
tjänsten till en bilbrand på 
Vitklövergatan i Nödinge. En 
bil brinner, men det är ingen 
spridningsrisk till andra 
fordon. Polisen skriver en 
anmälan om skadegörelse 
genom brand.

Vid Ale Torg stoppas en 
misstänkt rattfyllerist i en 
trafikkontroll. Föraren, en 
man i 65-årsåldern, blåser 
positivt och får följa med för 
vidare provtagning på polis-
stationen.

Måndag 19 januari 
På Skolstigen i Surte riktar 
en person ett vapen mot en 
annan person. Flera polis-
patruller med piketen åker 
till platsen. Den misstänkta 
hämtas till förhör. Inga 
fysiska personskador upp-
står. En anmälan om olaga 
hot och grovt vapenbrott 
upprättas.

ALE. Polisen har genom-
fört en nationell omor-
ganisation – 21 myndig-
heter har blivit en.

För Ales del innebär 
det att man bildar ett 
nytt lokalt polisområde 
ihop med Kungälv.

– Aleborna kommer 
inte att märka föränd-
ringen i ett kort per-
spektiv. Övergången 
sker först i slutet av 
året, säger Håkan Frank, 
tillförordnad lokalpo-
lisområdeschef lokal-
polisområde Nordöstra 
Göteborg.

Det är en av de största omor-
ganisationerna som någon-
sin har skett inom en statlig 
myndighet när polisen nu 
strukturerar om sitt arbete.

– Syftet är att skapa en 
mer sammanhållen och tyd-
ligare organisation. Det ska 
inte vara någon skillnad i fall 
du besöker en polisstation i 
Lund eller i Kiruna. Om-
organisationen grundar sig 
också i att bättre fånga upp 
polisarbetet på lokal nivå, 
vilket kan tyckas motsägel-
sefullt när det blir en enda 
stor myndighet, säger Håkan 
Frank och utvecklar sitt re-
sonemang:

– Tidigare har inriktning 
och direktiv kommit uppi-
från. Nu ska vi komma när-
mare invånarna. Arbetssättet 
förändras så tillvida att vi ska 
bli bättre på att fånga upp 

medborgarnas behov. Vårt 
stora mål när det gäller det 
trygghetsskapande arbetet 
ska fortsättningsvis också 
ske tillsammans med Ale 
kommun och andra aktörer 
i samhället.

Inom kort klubbas beslu-
tet att göra Ale/Kungälv till 
ett lokalpolisområde – i sam-
manhanget ett ganska litet 
sådant.

– Det sker inte från en dag 
till en annan. Redan idag ar-
betar vi över gränserna och 
använder polisresurserna 
över hela ytan, hela regio-
nen. Övergången kommer 
att ske etappvis och vara klar 
i slutet av året, säger Håkan 
Frank.

– För den enskilde med-
borgaren blir kontaktvägen 

densamma som tidigare. 
Ringer man 114 14 och be-
höver hjälp så är det alltid en 
polis med lokal förankring 
som dyker upp. Att verk-
samheten fortsättningsvis 
kommer att planläggas av 
ledningen för Ale/Kungälv 
är av större vikt internt inom 
polisen.

Var kommer polisstatio-
nen att bli belägen?

– Vi har ändamålsenliga 
lokaler i Kungälv som åt-
minstone inledningsvis kom-
mer att fungera som bas för 
det nya lokalpolisområdet.

Resursmässigt?
– Det blir inte fler poliser 

för att vi gör den här omor-
ganisationen, men resurser-
na kommer i alla fall inte att 
minska. Så mycket kan jag 
säga. Rekryteringen av en 
lokal polisområdeschef vän-
tas bli klar i vår.

Din personliga reflek-
tion om att slå samman 
Ale och Kungälv till ett 
gemensamt polisområde?

– Problemens karaktär 
för Ale liknar mer dem som 
finns i Kungälv än i nordös-
tra Göteborg. Dessutom 
finns sedan tidigare ett upp-
rättat samarbete mellan de 
båda kommunerna i olika 
frågor, exempelvis inom 
räddningstjänsten och sjuk-
vården. Jag tror att ett lokalt 
polisområde Ale/Kungälv 
har potential att utvecklats 
till något riktigt bra, avslutar 
Håkan Frank.

JONAS ANDERSSON

Polischef Håkan Frank tycker 
beslutet är bra att göra Ale/
Kungälv till ett lokalt polis-
område.

– Övergången sker successivt

Lokalt polisområde
för Ale/Kungälv

ÄLVÄNGEN. Hemsö och 
Ale kommun har träffat 
ett femårigt hyreskon-
trakt för den fastighet 
där vårdcentralen och 
folktandvården tidigare 
inrymdes.

Avtalet underteckna-
des av parterna den 1 
januari.

– Nu återstår bara att 
hitta en hyresgäst till 
motsvarande lokal på 
Albotorget, säger Frida 
Ahnstedt, uthyrare på 
Hemsö region väst.

Som Alekuriren tidiga-
re berättat om så blev det 
ingen flytt för Komvux till 
före detta vårdcentralen/
folktandvården på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Den 
verksamheten blir kvar i Al-
afors tills vidare. Den före 
detta vårdcentralen används 
emellertid till annan typ av 
undervisning – introduk-

tionsprogrammet som lyder 
under Ale gymnasiums regi. 
Nu har de lokaler att växa i.

– Det kommer att ske en 
etappvis anpassning av fast-
igheten. Lokalerna är dock 
i väldigt bra skick. Det är 
mestadels ytskikt som be-
höver åtgärdas, någon vägg 
som behöver tas ner och så 
vidare, säger Frida Ahnstedt.

– Vi jobbar mot kom-
muner och landsting och är 
väldigt glada för att den före 
detta vårdcentralen/folk-
tandvården förvandlats till 
skola.

Vad det gäller den tidigare 
vårdcentralen/folktandvår-
den på Albotorget i Skepp-
landa finns inget nytt att 
rapportera.

– Vi jobbar vidare med att 
försöka hitta en eller flera 
nya hyresgäster till våra lo-
kaler i Skepplanda, avslutar 
Frida Ahnstedt.

JONAS ANDERSSON

Hemsö har tecknat ett femårigt hyresavtal med Ale kommun på 
hela ytan i den före detta vårdcentralen/folktandvården på Gö-
teborgsvägen i Älvängen.

Femårigt hyresavtal tecknat


