
Fyra samtal på en och samma dag. Tillfäl-
lighet eller en otäck trend? Första sam-
talet fick vi från Surte, där entusiasterna 

runt Svandammarna till sin stora olycka kunde 
konstatera att en ny förödande skadegörelse ägt 
rum. Skäligen misstänkta är mopedburna ung-
domar, eftersom det fanns tydliga spår av detta 
fordon.
Nästa samtal hade vi med Furulundsparkens 
general, Åke Johansson, som berättade att ett 
nytt sabotage mot parkens interiör skett under 
helgen. Många ideella timmar ligger, fler än 
någon kan tänka sig, ligger bakom dansidyl-
lens pånyttfödelse efter den ödesdigra branden 
för två år sedan. Även här misstänks ungdomar 
ha stått för brottet, dels för att tillvägagångssät-
tet är detsamma som tidigare dels för att äldre 
brottslingar knappast ser någon mening med att 
leta efter öl eller en burk med kokkorv.
Från Skepplanda fick vi samma dag reda på att 
två till varandra närliggande villor haft inbrott 
under fredagseftermiddagen. Här var det mest 
smycken och annat av pengavärde som stulits. 
Inbrotten verkade noga planerade och därför 
är kanske inte ungdomar i mopedåldern miss-
tänkta i detta fall.

Vi får också, konstigt nog samma dag, ett samtal 
från en Älvängenbo som lagt märke till en stor 
grupp rastlösa undomar som hängde i centrum 
och gav ett oroligt intryck. Han hörde på deras 
samtal att det var "hyss" på gång. "Varför hänger 
de i centrum när det är sportlov?" Frågan är 
befogad, men svaret är svårt att finna eftersom 
kommunens sportlovsaktiviteter var rikligt och 
rymdes knappt på en helsida i lokaltidningen. 

Någon undrade om utbudet inte var tillräckligt 
attraktivt eftersom många ändå valde att hänga 
i centrum. Personligen har jag ändå svårt att 
tänka mig att det skulle vara roligare att hänga 
utanför butikerna i centrum i jämförelse med 
alla de aktiviteter som Ale Fritid erbjöd.

Under höstens ortsutvecklingsmöten så var 
vilsna ungdomar och mopedkörande dårar ett 
ständigt återkommande ämne. Kanske är det 
dags att fundera på om alla dessa händelser bara 
är tillfälligheter eller om det är en trend, ett re-
sultat av någonting. Om vi tror att det är en 
konsekvens av samhället är det hög tid att fun-
dera på vilken medicin som fungerar bäst för 
att läka såret. 
Ale kommun erbjuder tillsammans med fören-
ingslivet i princip allt man som ung kan önska 
sig, åtminstone tror vi det. Kanske vet vi inte 
riktigt vad dagens ungdom vill ha? Jag erkänner 
gärna att det är lätt att ha synpunkter på sam-
hället, men det är svårare att komma med åtgär-
derna till hur det ska förändras i rätt riktning. 
Självklart vill jag som många andra att ungdo-
mar ska ha mängder av mötesplatser, gärna fri-
tidsgårdar, som är öppna alla dagar i veckan. I 
Ale är de flesta öppna två dagar i veckan samt 
var tredje fredag. I lilla Floda är gården öppen 
sex av sju kvällar. En av kvällarna är det föräldrar 
som håller gården öppen. Man ansåg 
att gårdens tillgänglighet var viktigt 
och därefter hittade man en lösning 
för att nå målet. Sedan är det ofrån-
komligt att ansvaret för vilsna 
tonåringar till största delen är 
föräldrarnas. 
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Det är lättare att ha 
synpunkter än åtgärder

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82
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SURTE-BOHUS
Inbjuder till 
ÅRSMÖTE 

torsdagen den 22 feb. 
i Bohus Servicehus kl. 15.00

Kaff e med Dopp

Välkomna!

Ale 
Norra

ÅRSMÖTE
Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Upprop för rättvisa skatter, god omsorg och 

återställd ålderspension för förtidspensionärer.

Torsdagen den 22 febr. kl 15.00
Medborgarhuset, Ledet

Underhållning: Ukulelegruppen

Kaffe med dopp
Lotterier

Mycket välkomna! 

Styrelsen

Älvängens vägförening
Håller ordinarie

ÅRSMÖTE
i Älvängens Aktivitetshus

måndagen den 5 mars 
2007 kl 19.00

Handlingar enligt stadga 
tillgängliga i Aktivitetshuset 
under tiden 23/2 - 5/3 2007

Välkomna
Styrelsen

Bjuder in till
ÅRSMÖTE

Den 7/3 -07 kl 19 i 
Ale gymnasium sal 106.

Dagordning vid ankomst.
Frågor ställs till ordf: 

Stefan Torvad 
tel. 0709-74 24 45

Alla intresserade är välkomna!

Ale
Musikskolas 

Intresseförening

Lagerförsäljning!
JUST NU: Mängder av nya fina tyger!

1000-tals tyger 20:-/m Stilfull heminredning
Fina kläder för stora och små
Moderiktiga sammetsgardiner 

Exklusivt linne 60-70:-/m Paneler fr 20:-/m

Panelvagnar 30:-/par Sve. möbeltyg 50:-/m

Överkast och plädar!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

Nol-Alafors vägförening
håller ordinarie 

i Medborgarhuset, Alafors 
tisdagen den 6 mars 2007 

kl. 19.00.

Ev. motioner insändes senast 
den 26 februari 2007.

Nol - Alafors Vägförening
Styrelsen

POTATIS - ÄPPLEN - SYLT
King E, Asterix, Hertha, Snöboll, Gul 

Mandel. 5 och 25 kg säck. Morötter, lök, 
Fodermorötter, solrosfrö. Hemkokt 

hjortron-, lingon-, blåbärs- och tranbärssylt, 
60-65%bärhalt. Säljes från lastbil

Lördag 24/2:
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid
vägkrogen 14.00, Lödöse P muséet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15.00. 
Nästa tur om 3 veckor. Tel. 0708-26 61 34


