
Meningen med livet? Den eviga 
frågan. Kan svaret vara så enkelt 
som ljudet från ett krossat glas? 

Eller bara synen av att något går sönder, 
att något händer för att jag gör en särskild 
insats? Kan det verkligen kännas menings-
fullt att slå sönder nio busskurer så att hela 
området runt dem fylls med glassplitter? 
Uppenbarligen måste det ge någon form 
av kick eller känsla av välmående för annars 
skulle Västtrafik omöjligt behöva ägna 
så stora resurser åt att reparera hållplat-
ser i Ale kommun som nu är fallet. Jag kan 
inte påminna mig om att ha skådat något 
mer meningslöst. Att en yngling krossar 
ett skyltfönster för att sno åt sig en kamera 
eller en häftig jacka kan jag ändå rent lo-
giskt begripa, men att krossa alla glasru-
tor på en busskur som inte erbjuder något 
i gengäld. Syftet med en busskur är att 
skydda resenärerna från väta och vind. Det 
gör de bara om de får stå orörda. En täm-
ligen enkel och nyttig funktion. Vår enda 
motprestation är att låta dem vara ifred, 
men inte ens det klarar samhället fostra 
medborgarna till. Det skulle inte förvåna 
mig om gärningsmännen tillhör dem som 
skriker högst på morgonen efter dådet, fast 
då bottnar upprördheten i att det drar så 
förbaskat i väntan på bussen...

Skadegörelsen mot busskurerna har 
pågått länge, men omfattningen har nu 
nått rekordnivåer. Det är dags att göra 
något. Det är hög tid att försöka lära sig 
förstå varför ungdomar väljer att slå sönder 
en busskur som de dessutom själva ofta är 

i stort behov av i väntan på bussen. Det 
måste nämligen finnas ett skäl. Det är 
omöjligt att en frisk och ung människa ser 
skadegörelsen som något meningsfullt. Det 
måste vara ett uttryck för något helt annat.

Som det är just nu så svarar samhället 
med att sätta i nya glasrutor och låtsas som 
det regnar. Det kanske övriga resenärer 
förvisso uppskattar, men det leder knappast 
till ett trendbrott. Nej, vi måste försöka 
lära oss att förstå vad den destruktiva hand-
lingen egentligen säger.

Jag lekte med tanken att Ales ungdo-
mar genom skolorna ingick ett avtal med 
Västtrafik. Om skadegörelsen minime-
ras på bussar och hållplatser betalar Väst-
trafik tillbaka en summa pengar som går 
direkt till ungdomarna i form av fritidsgår-
dar som håller öppet alla kvällar i veckan 
– eller något liknande. Kanske finansierar 
skolresan för alla elever i årskurs nio? Av-
talet skulle vara utformat så att ungdomar 
hade en anmälningsplikt om de såg någon 
bryta mot överenskommelsen. Det här är 
säkert en utopi, men vad jag försöker säga 
är att det finns så fantastiskt mycket roli-
gare saker att göra för alla de 
hundra tusentals kronor som 
idag läggs på den meningslöst 
attackerade busskuren.
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Årsmöte
Ale Folkets 
Husförening

Onsdagen den 25 april kl. 19.00
Nols Folkets hus 2:a vån

Välkomna!

ATT HYRA
Toppenlokal 110 kvm. 

Centralt i Älvängen
Plan 2. Eventuellt delbar. Bredband, lufkonditionering, 

nyrenoverad, ledig omgående.

Ring och kolla!
0707-43 58 00

Industrivägen 1 Nol, 0731-56 16 66

Lena Nilsson

Är kroppen i obalans?
Stressad? Utbränd? 

Spänd? Orolig i magen?
Jag erbjuder alternativa 

behandlingar.
 • Taktilmassage
 • Magnetterapi
 • Stödsamtal
 • Meditation
 • Reiki, m.m.

20%20%
rabatt*rabatt*

på enpå en 
behandlingbehandling

*Tag med annonsen. Gäller för 
en behandling per person vid ett 

tillfälle.

Välkommen!

TEMAKVÄLLTEMAKVÄLL
Fredag 13/4 kl 19.00Fredag 13/4 kl 19.00

KUBANSK
AFTON

med Daniel Perez
Anmälan till 74 51 26

MAT- och SÄTTPOTATIS
Matpot: King E, Asterix, Hertha, Snöboll, 
Gul Mandel. Sättpot: 10-tal sorter tidiga 
och sena. 5 och 25 kg förp. Sv äpplen. 

Fodermorötter, solrosfrö. Hemkokt hjortron-, 
lingon-, blåbärs- och tranbärssylt, 60-65% 

bärhalt. Säljes från lastbil
Lördag 14/4:

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

www.handelsbanken.se/surte
Surte

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Janne 0702-74 85 01

Vad är det för 
fågel som äter från 

din talgboll?
Låna en fågelbok på biblioteket

Drömmer du om härligt lediga dagar på 

böljan den blå? Varför vänta, både livet 

och sommaren är kort. Titta in på ditt  

närmaste Handelsbankskontor och fråga 

efter båtlån. Välkommen!


