
NÖDINGE. Satsningen 
på ett drogfritt val-
borgsfirande för Ales 
ungdomar lyckades.

Drygt 400 ungdomar 
stortrivdes i Ale gym-
nasium och arrangören 
noterade inte en enda 
incident.

Men så satsade man 
på ett säkert kort; No 
Tjafs.

Gårdskamp mellan fritidsgår-
darna inledde valborgsfesten 
i gymnasiet. Skepplanda drog 
längsta strået i grenar som 
hämtats från Gökboeet i Gö-
teborg. Här fanns utmaning-
ar som att hålla sig kvar på den 
mekaniska tjuren, att överle-
va kampen som sumobrotta-
re och löpning i en uppblåst 
ränna.

– Det blev hellyckat, men 
kanske var dagen lite för lång 
för de som var med på gårds-
kampen, funderade Vaknas 
Tomas Berggren.

På programmet fanns en 
rad lokala band, däribland 
populära rapgänget från Nö-
dinge – IMC. Finalen bestod 
av kultförklarade No Tjafs 
som stod för en enastående 
underhållning med basker-
tarzan, Robert Andersson, 
i högform.

Viktigast av allt var ändå 
att drygt 400 ungdomar lock-
ades till det drogfria arrang-
emanget.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Terminstider för Lärcentrum Komvux Ale:
Hösttermin 2007:  20/8-07 – 4/1-08 • Vårtermin 2008: 14/1-08 – 30/5-08

I år ger vi dig som planerar att läsa hösten 2007 möjlighet att ha ett 
vägledningssamtal först. Våra studie- och yrkesvägledare diskuterar 
och informerar om många sorters utbildningar med dig. Samtalet utgår 
ifrån just dina behov och mål med studierna. 
Ring expeditionen för att boka tid med våra studie- och yrkesvägledare: 
0303-330 358, 330 341

Skaffa dig grundläggande behörighet 
för högskolestudier hos oss
Vi erbjuder kurser på gymnasial nivå i följande ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, 
naturkunskap, biologi, kemi, fysik, geografi , projektarbete och nybörjardata.

Skaffa dig behörighet till ingenjörsstudier hos oss!
Tekniskt basår, det fi nns platser kvar! I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi tekniskt basår. 
Den riktar sig till dig som behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier. 
Kurslängd: 40 veckor heltid Undervisningen äger rum på Lärcentrum Komvux Ale. Du blir  dock inskriven 
som student på Högskolan Väst.
Innehåll: Fysik A, B, Matematik, C, D, E, Kemi A, Omvärldsanalys
Information om program och studievägledning fås hos HV tel 0520-22 32 35.
Efter avklarad utbildning garanteras du en studieplats på något av HV:s ingenjörsprogram kommande höst-
termin (ej Lantmäteriingenjör). Högskolan Väst, Tel 0520-22 31 00 www.hv.se Sök via studera.nu

Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. Mer information hittar du på vår 
hemsida www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. Du är också välkommen på ett personligt besök.
Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

Hur planerar 
jag mina 
studier?

Lördag 28 april

Skogsbrand
Brand uppstår vid sjön Pussen 
i Nol. Räddningstjänster rycker 
ut för att släcka elden. Stor 
spridningsrisk föreligger.

Ungdomar bråkar på en 
buss i Nödinge. Målsägande får 
en smäll i ansiktet. Den utpe-
kade gärningsmannen är 17 år.

Villainbrott i Surte. Möbler, 
en tv och en video tillgrips.

Stöld av en utombordsmotor 
i Nödinge.

Söndag 29 april

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Nol. Bland 
annat tillgrips en playstation 
och en låda med öl.

Måndag 30 april

Narkotikabrott
Narkotikabrott på Södra Klö-
verstigen i Nödinge vid fem-
tiden på eftermiddagen. En 
yngling visar tecken på nar-
kotikapåverkan och vederbö-
rande tas med för provtagning.

Tre fall av langning rappor-
teras, två i Nödinge och ett i 
Alafors. I samtliga fall är det 
ungdomar som anträffas med 
starköl.

Klotter upptäcks i Älvängen. 
Någon har skrivit en sifferkom-
bination med blå färg på en 
fastighetsfasad.

Onsdag 2 maj

Skadegörelse i 
Nödinge
En villatomt i Nödinge utsätts 
för skadegörelse.

Villainbrott i Alvhem. Tju-
varna tar sig in fönstervägen. 
Det är ännu okänt vad som till-
gripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 27/4 – 3/5: 59. Av 
dessa är sex biltillgrepp och 
fyra bilinbrott. Ett antal bus-
skurer på sträckan Älvängen-
Alafors har vandaliserats under 
den gångna veckan.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

En pojke på fem år skada-
des allvarligt i samband med 
en trafikolycka på E 45, strax 
norr om Alafors. Olyckan in-
träffade på valborgsmässoaf-
tons natt vid ett-tiden. Bilen 
kördes av en 53-årig man 
som saknade körkort. Han är 
nu misstänkt för grov olovlig 
körning och drograttfylleri. I 
bilen färdades också en vuxen 
kvinna.

JONAS ANDERSSON

Pojke svårt 
skadad i trafik-
olycka

Mycket skoj på Festivalborg som arrangerades för Ales ung-
domar. Sumobrottning lockade till många skratt...

Medeltidsmarknad 
på Ale Torg

Pilbågsskytte var en spän-
nande aktivitet för de små 
riddarna.

Foto: P-A Klöversjö

Sång och musik var ett givet 
inslag på den Medeltidsmark-
nad som gästade Ale Torg.

Festivalborg lockade 400

Ny succé för showmannen 
Robert Thore Andersson i No 
Tjafs.

I lördags arrangerades Med-
eltidsmarknad på Ale Torg. 
Evenemanget har blivit ett 
återkommande inslag på 
våren. I år var det en klar beto-
ning på det medeltida köket. 
Här fanns nybakat bröd, ny-
grillat kött och dofterna spred 
en härlig atmosfär runt torget. 
Tillhörande rekvisita, sång 
och musik gjorde markna-
den till ett minnesvärt nöje. 
Kanske borde arrangemang-
et söka en naturligare kopp-
ling och ett samarbete med till 
exempel Lödöse museum.

Dags 
att börja 

motionera?
Låna gångstavar på biblioteket!


