
ALAFORS. En förstörd 
busskur kostar 10 000 
kronor att laga.

För någon vecka 
sedan var nio busskurer 
i Ale saboterade – till 
en prislapp på närmare 
100 000 kronor.

– Den senaste tiden 
har varit den värsta 
någonsin, säger Martin 
Göbel, konsult åt Väst-
trafik.

Krossade rutor på busskuren 
har blivit vardagsmat för Ale-
borna. Det är mer förvånande 
när kuren är orörd efter en helg 
än tvärtom. Sabotaget har ökat 
dramatiskt i år – en utveckling 
som resenärerna får betala.

– Visst är det så. I slutän-
dan är det alltid kunden som 
får betala. Förutom sabotaget 
mot busskurerna blir bussarna 
illa åtgångna. Klotter och säten 
som förstörs sker kontinuer-
ligt. Vi byter i snitt ett par säten 
om dagen på våra bussar, be-
rättar Tomas Johansson, tra-
fikområdeschef för Göteborgs 
spårvägar i Älvängen.

– Det enda skälet som jag 
kan se är att ungdomar har 
brist på sysselsättning. Skade-
görelsen ökar alltid under lov-
perioder.

Strategin mot sabotagen är 
att ständigt reparera och åtgär-
da allt som har blivit förstört.

– De destruktiva krafterna 
ska inte få segra, därför är vi 
måna om att snabbt sopa upp 
glaset och sätta i nya rutor, 
säger Martin Göbel.

Kostnaderna är en skräm-
mande läsning. Rutorna i en 
busskur kostar mellan 1000 
och 1500 kronor. Totalt kostar 
en busskur närmare 10 000 
kronor att laga när samtliga 
rutor har slagits sönder.

– Alternativet är att sätta dit 
plåt istället, men resultatet blir 
en fantastiskt tråkig busshåll-
plats. Frågan kommer själv-
klart att aktualiseras om sa-
botagen fortsätter. Det kan 
vem som helst räkna ut, säger 
Martin Göbel.

Helgen som gick var Ala-

fors drabbat och under veckan 
slogs en busskur i Skepplanda 
sönder.

– Utan att ha statistiken 
framför mig så vet jag att vi har 
haft en fokusering runt Alafors. 
Varför det är så där har vi inte 
utrett, avslutar Göbel.

Polisen är informerad och 
lovar åtgärder.

– Ett typiskt ungdomsbrott. 
Ungdomsenheten i Angered 
är informerade i ärendet, men 
polisen tar gärna emot fler tips 
från allmänheten. Vi kommer 
att agera, det gäller att få stopp 
på den här vansinniga skade-
görelsen som kostar samhället 
stora pengar, säger Tom Hen-
ricson på Alepolisen.
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Kända märken – rätt priser

ÖVER 40 ÅR I BRANSCHEN

CITY 7 vxl

44.995:-.995:-
Grön, svart, röd 
eller gräddvit

6295:-

Hjälmar

från99:-...svenska
kvalitetscyklar

från Crescent!

Ulla rekommenderar...

7 vxl

33.995:-.995:-
Aluminiumram!

Gäller endast 7-14 april!

5995:-

OBS!
Tidsbegränsat 

erbjudande!
Gäller endast 

7-14 april 2007

Öppet: Vardag 10-19 lördag 10-15 söndag 11-15
Ale Torg Tel 0303-22 93 17  www.klippstudion.se

Vi hälsar Elin&StinaVi hälsar Elin&Stina
välkomna som våravälkomna som våra
nya hudterapeuter

Elin Stina

ValfriValfri 
ansiktsbehandling
ansiktsbehandling

250-650:-250-650:-

Nu halva prisetNu halva priset

...det firar vi med ett extraerbjudande...det firar vi med ett extraerbjudande

Gäller vecka 15-19

Kostsamt sabotage
– En förstörd 
busskur kostar 
10 000 kr

En vanlig syn i Alafors.En vanlig syn i Alafors.


