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Sammanställning EST-enkät v. 37 

Antal svarande: 10 pers. 

Klotter och skadegörelse 

1 = inget problem 1 svar 

2  0 svar 

3  2 svar 

4 = Stort problem 2 svar 

Inget att rapportera 5 svar 

Fritext: 

Skadegörelse Stationsgatan, krossade rutor busskurer vid flera tillfällen. En 

person har gripits av polisen. Beloppet var för lågt varför det inte blev grov 

skadegörelse vilket sannolikt hade resulterat i häktning. Flera andra 

skadegörelser har skett i kommunen. P.g.a. skäl som inte kan redovisas har 

risken för fler skadegörelser minskat.  

 

Klotter: Taggarna ”HTR” och ”FTP” tag finns både i Herrljunga och 

Vårgårda på flera ställen. Tyvärr vet vi inte vad nedan tag står för. 
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Det har sprayats ”SVEA” på ett flertal platser där ibland parkeringsskyltar, el 

stationer samt källarnedgångar (gäller området 

Backgårdsgatan/Trädgårdsgatan), tunneln under järnvägen (Industrigatan). 

Det har vid ett flertal tillfällen även klottrats i GC-tunneln under järnvägen 

(vid stationen) 

Inbrott/inbrottsförsök 

1 = inget problem 1 svar 

2  0 svar 

3  2 svar 

4 = Stort problem 0 svar 

Inget att rapportera 7 svar 

Fritext 

Inbrottsförsök i förråd, Backgårdsgatan. 

Vägbygget E20 mellan Alingsås-Vårgårda, har den senaste tiden haft flera 

inbrott med betydande godsvärde. Många maskiner utsatta för bränslestölder.  

Även containers på Wallentinsvägen öppnade och verktyg tillgripet. Alla 

förebyggande åtgärder har misslyckats vid vägbygget, allt från 2 tons 

betongblock framför samt kamerabevakning (t.o.m. kamerorna har blivit 

stulna). 

Inbrott i kiosken på Tånga Idrottsplats. Livsmedel tillgripet 

Brand 

1 = inget problem 1 svar 

2  0 svar 

3  0 svar 

4 = Stort problem 0 svar 

Inget att rapportera 9 svar 

Fritext 

Inga svar 

Samlingsplats för ungdomar 

1 = inget problem 1 svar 

2  0 svar 

3  2 svar 

4 = Stort problem 1 svar 

Inget att rapportera 6 svar 

Fritext 

Algutstorps förskola. Förskolepersonal hittat marijuana och tomma 

redlinepåsar på förskolegården. På baksidan finns två bänkar under tak som 

troligtvis används kvällstid. tillhåll. Vad gör man av fynden? 
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Bakom kommunhuset, Gullhögsskolan samt Algutstorp förskola. 

Hörnet vid Kesbergskolan påträffat flera jointar, rizlapapper (används för att 

rulla cigaretter m.m.) och mycket skräp. Vid samma plast har en person 

avvisats då hen stod och rullade en ”joint” 

 

Kommentar från EST-gruppen 

Ant. Svar polisen: Fynd av fimpar misstänkt marijuana samt tomma påsar 

med narkotika ska rapporterat av inrapportör till aktuell lägesbild och kan 

sedan slängas. Om misstänkt narkotika hittas skall det lämnas till polisen. 

Ring 114 14 och begär växel eller lämna in det på måndagar mellan kl 12-15 

på polisstationen i Vårgårda alt. Alingsås som är öppet alla dagar. 

Annat otrygghetsskapande/ordningsstörande 

1 = inget problem 0 svar 

2  3 svar 

3  0 svar 

4 = Stort problem 1 svar 

Inget att rapportera 6 svar 

Fritext 

Utanför ICA Matmagasinet är det två gäng som sitter i olika fordon och 

skriker till varandra att de ska döda varandra. Allmänhet vågar inte gå in i 

butiken. Ingen kvar på platsen när polispatrull anländer.  

Vid ett tillfälle fanns en påverkad person kvar i butiken vid stängning 

(handlar ej något). 

Senaste veckorna har polisen arbetet extra med trafikkontroller i Vårgårda 

och Herrljunga. Det kom fram vid förra lägesbilden att när skolorna börjar 

visar erfarenhet att det förekommer mycket buskörning. Flera personer i 
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Herrljunga och Vårgårda har rapporterats för olika drog och 

alkoholrattfyllerier samt trimmade mopeder och A-traktorer. 

Börjar bli lite oroligt i korridorerna, men det är något som brukar komma när 

7:orna varma i kläderna. 

En person skapar oro i kommunen och drar med sig fler ungdomar. Begår 

brott men släpps. Tyvärr skapar detta en misstro till rättssystemet bland 

ungdomar. 

Otrygga platser 

1 = inget problem 1 svar 

2  0 svar 

3  1 svar 

4 = Stort problem 0 svar 

Inget att rapportera 8 svar 

Fritext 

Algutstorps förskola, helger-kvällar 

Bakom kyrkans hus- narkotikaförsäljning kvällar och helger 

Det har förekommit en ryktesspridning via sociala medier om att personer 

har befunnit sig utanför olika skolor. Enlig Polisen finns inge anmälda 

kontaktförsök m.m. gällande personer i bilar vid skolorna. 

Drogförsäljning och droganvändning? 

1 = inget problem 0 svar 

2  0 svar 

3  1 svar 

4 = Stort problem 5 svar 

Inget att rapportera 4 svar 

Fritext 

Benzo eller likande i omlopp preparat har funnits i kommunen. Finns en oro 

för att droganvändandet ökar. Polisen gick ut med en varning om att det kan 

finnas starka Illegala narkotiska läkemedel i omlopp i Vårgårda och 

sannolikt även i Herrljunga efter att två fall av överdoser konstaterats. 

Underrättelser pekade på att tabletter benämnda ”Bensostavar” kunde vara 

orsaken. Beslag av tabletter som kan vara de som vi sökt har gjorts vilka är 

skickade på analys. Polisen har detta som prio 1 just nu. Tabletterna är vita, 

ca 15 x 4 mm. Text: 249. 
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God tillgång på tabletter. Uppgifter finns att ungdomar erbjudits dessa gratis. 

Fler tips än normalt på ungdomar samt unga vuxna som säljer allt från hasch, 

tabletter, LSD m.fl. 

Det förekommer bruk av narkotika bakom sporthallen/ishallen. Inte bara 

kvällar utan även sen eftermiddag. Fastighet har satt in extra rondering med 

väktare samt utökat belysningen. 

Vi får in många ungdomar som kommer och pratar med oss. Speciellt om en 

person vill sälja till våra ungdomar. Det finns även misstankar om någon 

ungdom till, så visst är det ett problem. En ny drog vi hört talas om är någon 

”Stav” som de vill sälja. Många frågar om denna ” stav” 

Våldsbejakande extremism 

1 = inget problem 1 svar 

2  0 svar 

3  0 svar 

4 = Stort problem 0 svar 

Inget att rapportera 9 svar 

Fritext 

AFA klistermärken på två ställen vid tågstationen. 

 

Positiva händelser som ökar tryggheten, motverkar brott mm? 

Efter polisen gått ut med varningen om tabletter har tipsflödet ökat som gjort 

att beslag av tabletter möjliga. Fler tips finns som förhoppningsvis kommer 

ge resultat. 

Många besökare på Bubblan. God stämning. På gång med en trappa till 

övervåningen ”Bryggan" samt en ny entré. 

Kommande arrangemang, fester mm. som fler bör ha kunskap 

om 

LAN planeras Gullhögen, i slutet av okt/nov. Det är många som frågar efter 

nästa LAN. 

Övriga frågor, synpunkter eller kommentarer. 

Många engagerade i kampen mot narkotika vi skulle behöva utnyttja detta 

mer systematiskt polis-kommun. 
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På gång med drogvaneundersökning (DVU) i åk 7-9 samt år 1 gymn. Samt 

föräldramöte där resultatet från DVU presenteras. 

Fler har haft synpunkter på att funktionen ”Ring upp” på Polisens tfn 114 14 

är borttagen. Funktionen är mycket viktig när personal ex. vill anmäla 

skadegörelse m.m. Anmälaren har oftast inte möjligt att sitta i telefonkö 

vilket i sin tur gör att man avstår att göra en anmälan. 

Robert Hagström 

Enhetschef Bibliotek och Bubblan, 

Folkhälsostrateg 

 

 

 


