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Ungdomar erkände 
stölder och inbrott
ALAFORS. Angeredspo-
lisens ungdomsenhet 
fick två 15-åriga grab-
bar från Ale att erkänna 
en rad brott.

Inte nog med att ung-
domarna stal en tv från 
fritidsgården på Himla-
skolan, därefter gjorde 
de sig även skyldiga till 
en bilstöld och nio bilin-
brott i Nol.

– De har erkänt 
samtliga brott, säger 
polisassistent Torbjörn 
Karlsson.

Det var den 17 februari i år 

som en plasma-tv stals från 
Himlaskolan i Alafors. Tv-
apparaten såldes sedan till en 
person i Trollhättan. Polisens 
ungdomsenhet i Angered rik-
tade snart misstankarna mot 
två 15-åriga alegrabbar och 
dessa blev senare anhållna.

– De hölls anhållna en natt. 
I samband med förhören er-
kände de förutom stölden av 
tv-apparaten även nio bilin-
brott och en bilstöld som ägde 
rum i Nol 4-5 mars, säger 
Torbjörn Karlsson.

Tv-apparaten har återförts 
till Himlaskolan.

JONAS ANDERSSON

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
Fredag 2 mars

Inbrott i Älvängen
Inbrott hos ett maskinföre-

tag i Älvängen. Gärningsmän-
nen bryter upp en dörr till 
lokalen och tillgriper diverse 
gods.

Söndag 4 mars

Misshandel i Bohus
En man misshandlas i 

Bohus tidigt på morgonen. 
Målsägande får ta emot flera 
knytnävslag mot ansiktet. 
Någon gärningsman är ännu 
inte gripen. 

Måndag 5 mars

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tju-

varna krossar ett fönster till 
vardagsrummet och tar sig 
in i fastigheten. Samtliga rum 
genomsöks och smycken till-
grips. Föremål har skickats 
till polisens tekniska rotel för 
undersökning.

En person som befinner 
sig i Älvängens Kulturhus för 
att träna blir bestulen på sin 
mp3-spelare, som hon förva-
rar i en väska.

Tisdag 6 mars

Släpkärra stulen
Stöld av en släpkärra rap-

porteras från Statoil i Surte. 
En mörkröd kombibil ses köra 
iväg från platsen med kärran 
påkopplad. Senare på dagen 
sker också en tjuvtankning på 
samma plats.

Totalt anmälda brott under 
perioden 2/3 – 7/3: 36. Av 
dessa är 16 bilinbrott (Surte 
och Nol överrepresenterade) 
och två biltillgrepp.

Sedan den 1 mars pågår en 
så kallad vapenamnesti över 
hela landet. Alepolisen har 
ännu inte fått in något vapen, 
men däremot har det läm-
nats in ammunition vid två 
tillfällen.

ALE. I en jämförelse med Kungälv, Lilla Edet, 
Stenungsund och Ale så växer befolkningen mest 
i Ale kommun. Totalt ligger ökningen i Ale på 395 
personer. 

– Vi tror att Ale börjar bli en populär kommun igen. Vi har 
haft en jättebra befolkningsökning sedan 5-6 år tillbaka, säger 
Johan Helgeson, planeringsarkitekt på Ale kommun.

En anledning till den växande befolkning kan vara att det 
fortfarande är attraktiva fastighetspriser i kommunen även om 
priserna har ökat en del. Dessutom är förväntningarna stora 
inför utbyggnaden av pendeltåget till Göteborg och Troll-
hättan. 

– Det byggs en del i Nödinge och Älvängen och det plane-
ras för ytterligare bebyggelser på redan nämnda platser och 
även i Surte, säger Johan Helgeson.

SILVIA RYDBERG

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 17 mars öppnar 
Kooperativ Alevira i 
Lekhörnans före detta 
lokaler i Älvängen.

Föreningen har till 
ändamål att främja 
medlemmarnas intres-
sen genom att bereda 
dem arbete inom för-
säljning av rättvisa 
handelsvaror och egen-
producerat hantverk.

– Detta är till för 
människor som har 
hamnat utanför arbets-
marknaden av olika 
anledningar. De som 
arbetar här uppbär 
ingen lön utan gör det 
helt ideellt, säger hand-
ledare Rigmor Zakris-
son.

Socialt arbetskooperativ är 
vanligt förekommande i Gö-
teborg, men det är första 
gången som det sker i Ale. 
Det är uppkommet ur ett 
kommunalt projekt med stat-
ligt stöd.

– Detta kan vara ett mel-
lansteg för att ta sig tillbaka 
in på arbetsmarknaden igen. 
I ett socialt arbetskoopera-
tiv är målet inriktat på verk-
samheten och det goda ar-
betet, mer än att skapa över-
skott och vinst, säger handle-
dare Bengt-Ola Åberg.

Projektet har pågått sedan 
slutet av 2005 då personer 
började att 
rekryte-
ras, bland 
annat via 
arbetsför-
medlingen. 
Under näst-
följande vår 
påbörjades 
utbildning av deltagarna i ko-
operation och hur det går till 
att driva företag.

Rekrytera nya
– Vi hade 96 utbildningstill-
fällen. Från början var det ett 
dussintal deltagare som ge-
nomgick utbildningen, men 
några av dessa är inte aktiva 
just nu. När affären har star-
tat upp är tanken att vi ska re-
krytera nya medlemmar, säger 
Bengt-Ola Åberg.

I augusti fick arbetskoope-
rativet tillträde till Lekhör-
nans före detta lokaler. Innan 

dess hade man tittat på ett 
knappt 20-tal andra lokaler, 
från Surte i söder till Älväng-
en i norr.

– Men vi fastnade för denna 
eftersom affärsläget är det ab-

solut bästa. 
Vi har 
hjälpts åt 
att måla om 
och inreda 
lokalen, 
säger Patrik 
Orréus, en 
av delta-

garna.
Av de produkter som 

kommer att finnas till försälj-
ning i Kooperativ Alevira kan 
nämnas kaffe, the, marmelad, 
choklad, ris, korgar, smycken, 
glas och leksaker. 

– Rättvis handel grun-
dar sig i ett handelssamarbe-
te och innebär att producen-
ten ska ha skäligt betalt för sitt 
arbete och att varan ska vara 
tillverkad under värdiga för-
hållanden. Viktiga kriterier är 
att följa FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, ILO:
s grundläggande konventio-

ner och Barnkonventionen. 
Inom rättvis handel finns 
också rättvisemärkta varor, 
säger Rigmor Zakrisson.

Kommer det att ske 
någon egen tillverkning på 
plats?

– Ja, en del silversmide. 
Tanken är att hantverk ska 
bli en integrerad del i verk-
samheten, säger Bengt-Ola 
Åberg.

Ale kommun stöder koo-
perativet genom att stå med 
handledare och hyra. Det 
finns inget vinstkrav på verk-
samheten, men ambitionen är 
tydlig i gruppen.

Självbärande
– Drömmen är givetvis att vi 
ska bli självbärande. Det är i 
alla fall vårt mål, säger Patrik 
Orréus.

– Det är roligt att höra 
deltagarnas inställning, men 
det kommer säkert att ta sin 
tid. Människorna här får inte 
känna att de har misslyck-
ats om vi inte når försälj-
ningsframgångar, utan de har 
redan gjort en viktig insats 

genom att erbjuda aleborna 
rättvis handel. Detta är oprö-
vad mark och vi känner alla 
ett stort ansvar inför det som 
komma skall. Jag hoppas verk-
ligen vi får en positiv identi-
tet i området, säger Rigmor 
Zakrisson.

Kooperativet Alevi-
ra kommer att ha öppet ef-
termiddagar onsdag-fredag 
samt lördagar. Premiär blir 
det alltså nu på lördag den 17 
mars.

Rättvis handel har kommit till Ale
– Socialt arbetskooperativ öppnar affär

Kooperativ Alevira slår upp portarna i Lekhörnans före detta lokaler på norra torget i Älvängen, lördagen den 17 mars. Från 
vänster ses deltagarna Renée Eklund, Patrik Orréus och Rune Mårtensson samt handledarna Bengt-Ola Åberg och Rigmor Za-
krisson.

SOCIALT ARBETSKOOPERATIV
• Vänder sig i första hand till dem 
som hamnat utanför arbetsmarkna-
den och har sin försörjning genom 
exempelvis aktivitets- eller sjuker-
sättning.
• Bedriver affärsverksamhet, men 
att kooperatörerna mår bra går före 
vinsten.
• Ägs och drivs av kooperatörerna 
som tillsammans fattar alla viktiga 
beslut.

• Innebär möjlighet för var och en 
att arbeta efter sin förmåga, vilket 
ofta innebär att kooperatörerna 
arbetar deltid.
• Erhåller stöd från det offentliga 
i form av handledare, lokalhyror, 
startkostnader. Senare överskott 
bestämmer kooperatörerna själva 
över hur de vill använda.

Patrik Orréus i färd med att 
prismärka några av de varor 
som kommer att finnas till 
försäljning i Kooperativ Ale-
vira.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Nu växer Ale så det knakar
BEFOLKNINGSUTVECKLING
Kommun  2006-12-31 Förändring

Ale  26 800  +395

Stenungsund 23 190  +243

Kungälv  38 899  +196

Lilla Edet  12 836  -53

ANTAL HUSKÖP SEP-NOV 2006
Kommun  Husköp sep-nov Prisförändring

Ale  55 st  +10%

Stenungsund 25 st  +3%

Kungälv  56 st  +9%

Lilla Edet  24 st  +3%

Källa: Statistiska centralbyrån

>>Ale kommun stöder 
kooperativet genom att 
stå med handledare och 

hyra.<<


