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Sammanställning EST-enkät v. 33
Antal svarande: 6 pers.
Klotter och skadegörelse
1 = inget problem
2
3
4 = Stort problem
Inget att rapportera

2 svar
2 svar
0 svar
0 Svar
2 svar

Fritext:

Krossad fönsterruta på Vårgårda vårdcentral (Närhälsan). Polisen har en
misstänkt person.
På skylt till större bostadsområde har det klottrats SVEA. (Spray)
Inbrott/inbrottsförsök
1 = inget problem
2
3
4 = Stort problem
Inget att rapportera

1 svar
2 svar
1 svar
0 Svar
2 svar

Fritext

Färre inbrott i företag som var aktuellt i juni och början av juli.
Högtalare av trattmodell som satt på fasaden till Lena skola har stulits. Flera
andra stölder av tratthögtalare från Vårgårda IK samt Gerdskens BK. En
förutsättningslös iakttagelse är att A-traktorer har kört omkring med stora
tratthögtalare på taken.
Flera inbrott i förråd på Kempegatan i Vårgårda. Mycket tillgripet allt från
verktyg till bohag.
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Stölder av registreringsskyltar från personbilar stjäls i stort sett någon varje
vecka. Senast p-plats vid Sundler. Mestadels öppna parkeringar. Skyltarna
används vid bensinsmitningar och vid andra stölder."
Flera inbrottsförsök i källarförråd.
Brand
1 = inget problem
2
3
4 = Stort problem
Inget att rapportera

4 svar
0 svar
0 svar
0 Svar
2 svar

Fritext

Inga svar
Samlingsplats för ungdomar
1 = inget problem
2
3
4 = Stort problem
Inget att rapportera

2 svar
0 svar
1 svar
1 Svar
2 svar

Fritext

Bakom Kyrkans hus/kommunhuset
Stationen Vårgårda, främst på nätterna
Annat otrygghetsskapande/ordningsstörande
1 = inget problem
2
3
4 = Stort problem
Inget att rapportera

3 svar
1 svar
0 svar
0 Svar
2 svar

Fritext

Någon sköt en skata som satt på taket på Floragatan. Troligast är att någon
skjutit med luftgevär.
Drogförsäljning och droganvändning?
1 = inget problem
2
3
4 = Stort problem
Inget att rapportera

2 svar
0 svar
1 svar
1 Svar
2 svar
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På kort tid i slutet på juli kom tre ungdomar in till akuten i Alingsås med
symtom på överdos. De hade hittat en snusdosa i centrala Vårgårda med
tabletter i som de helt aningslöst hade knaprat i sig om deras historia
stämmer. Ev. kan det röra sig om någon stark benzodiazepin.
Tågstationen.
Positiva händelser som ökar tryggheten, motverkar brott mm?
Ansökan om att kamerabevaka Centrumhuset ligger nu hos
datainspektionen.
Nattvandrare (Medvandrarna)
Kommande arrangemang, fester mm. som fler bör ha kunskap
om
Cykelfesten, Murartorget. 16-17 aug. 8-9 ordningsvakter fre.- lö. Ingen extra
polisresurs avdelad. Relativt många poliser i tjänst under kväll och natt.
Cykeltävlingar sköts av en särskild polisinsats.
Evenemang med alkoholtillstånd på Fredag/Lördag. (bl a 250 kg kärlek)"
Övriga frågor, synpunkter eller kommentarer.
TiB ärenden under sommaren:
Insats försvunnen kvinna i Bergstena
IT-haveri
"stök" på LSS boende.
Övriga ärenden av intresse:
rån på ICA
en försvunnen kvinna (hittas död av missing people)."

Robert Hagström
Enhetschef Bibliotek och Bubblan,
Folkhälsostrateg
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