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Fredag 4 maj

Misshandel i Nödinge
En 12-årig grabb misshandlas 
i Nödinge. En misstänkt gär-
ningsman i 20-årsåldern grips 
av polisen, men släpps efter 
förhör.

En person i 20-årsåldern 
grips misstänkt för narkotika-
brott, eget bruk, på Ale Torg i 
Nödinge.

Någon har roat sig med 
att slå sönder bryggor och 
omklädningshyttor vid Hulta-
sjön. Dessutom har pappers-
korgar eldats upp i området.

Lördag 5 maj

Brand i Bohus
Anlagd brand i Bohus klockan 
22.45. En soptunna brinner, 
men målsägande lyckas släcka 
elden på egen hand.

Anmälan om skadegörelse 
och ofredande i Surte. Målsä-
gande får ägg kastat på sin 
fastighet. En misstänkt gär-
ningsman finns i ärendet.

Måndag 7 maj

Stöld av dataskärm
Inbrott på ungdomsmottag-
ningen i Nödinge. En tv-appa-
rat och en dataskärm blir tju-
varnas byte.

Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren och 
tillgriper diverse gods.

Tjuvtankning sker på 
Preems bensinstation i Grön-
näs. Det finns spaningstips i 
ärendet.

Tisdag 8 maj

Inbrott på Ale Torg
En stulen bil används som 
murbräcka och kör in genom 
entrédörren till en butik på Ale 
Torg. Bland annat tillgrips tv-
apparater.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/5 – 10/5: 46. Av 
dessa är fyra bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Alepolisens expedition 
håller stängt tisdagen den 15 
maj. Besökare hänvisas till 
Angered. Telefon: 114 14.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

När man tänkt 
igenom de planer 
som kommun och 

fastighetsbolaget Balder har 
om Bohus Centrum så finns 
det en del som borde ompri-
oriteras.

Ombyggnad till större lä-
genheter måste väl vara ett 
fel tänkande. I övriga Sveri-
ge ropar man efter lägenhe-
ter till äldre människor, nu 

när invasionen av pensionä-
rer väntas. Läget är perfekt 
med tillgång till vårdcentral, 
olika butiker och finge vi dit 
apotek också får vi ett tryggt 
och samlat boende för äldre.

Tills vidare kan eventuella 
ej uthyrda lägenheter erbju-
das till universitetsstuderan-
de, med närheten till Göte-
borg och busshållplats utan-
för dörren är det ett önskelä-

ge för dessa och inte svårt att 
fylla tillfälligt lediga lägen-
heter. Vad man läst i press-
sen saknas det inte pengar 
till boende för studerande. 
Finns rädsla för eventuell 
skadegörelse kan man få er-
lägga en dispositionssumma.

Polisstation får ett ut-
märkt läge i de tidigare kd-
husen när barnen nu flyt-
tar till nya skolan. Centralt 

och bra läge med plats för 
fordon och polisens övriga 
behov, bra utryckningslä-
ge med tanke på närheten 
till Angered. Vi här i Bohus 
är i minst lika stort behov av 
skydd som Nödinge.

Den planerade idrotts-
hallen blir bra på den stora 
asfalterade planen nedan-
för gymnasieskolan, som 
ändå inte används till mer 

än åkning på mopeder efter 
skoltid. Simhallen kan för-
läggas vid Jennylund, med 
lite tankearbete kan den 
säkert kombineras med en 
utomhuspool för sköna 
dagar och ger då ett samlat 
och trevligt fritidsområde 
året om.

Intresserad av ett 
levande Bohus

Tankar efter ortsmötet om Bohus Centrum

Beklämmande att kommu-
nens idé om allmän städ-
dag kom på skam. Men 

några vitala och miljöintresse-
rade personer på Hyttmästa-
regränd i Surte hade dock hör-
sammat kallelsen. Våra insatser 
koncentrerades då bland annat 
till promenadstråken kring och 
på den så kallade Svinkullen 
utmed Bruksgatan. Den något 
vanhedrade benämningen på 
platsen emanerar enligt minnes-
goda surtebor från ett där tidiga-

re etablerat svinstall.
Våra iakttagelser under upp-

samlingsarbetet visade tyvärr 
att benämningen fortfarande i 
högsta grad är berättigad. Hela 
området är förvandlat till en 
okontrollerad hundtoalett med 
eller utan påsförpackad skit. Av-
saknaden av ”bajskorgar” gör 
naturligtvis att vissa hundföra-
re nödgas tro att naturen auto-
matiskt fixar allt. Att sedan all 
annan tömning av skräp och 
avfall från diverse miljöbovar 

kompletterar bilden, förstärker 
intrycket av vanvård och förfall.

Området ifråga ägs numera av 
ett åkeriföretag på orten. Tidi-
gare hade kommunen ägande-
rätten som senare övergick till 
olika intressenter i samband med 
glasbrukets avveckling. Eftersom 
kommunen ansvarar för skydds-
rummet mot Bruksgatan jämte 
vissa gångvägar utmed kullen, 
borde väl ett vettigt förslag vara 
att kommunen kom överens 

med ägaren om en samordning 
av skötsel och underhåll av om-
rådet, eventuellt ett ägarbyte.

Jag tror, att en professionell 
ägare kan rusta upp och uträtta 
storverk med ett så utvecklings-
bart och centralt beläget parkob-
jekt. Se bara, vad som åstadkom-
mits öster om aktuellt område; 
en härlig ”björkhage” med plats 
för olika aktiviteter, tack vare en 
alert kommunal parkförvaltning.

Fredrik Johansson

Område i Surte förvandlat 
till hundtoalett

VI HAR STÄNGT
fredag och lördag 

18-19 maj p g a 
ombyggnad.

Välkommen åter 
måndag 21 maj.

BOHUS. Kan jag påverka 
och i så fall hur?

I Ale provades en ny 
påverkansform i lör-
dags, där ungdomar, 
förtroendevalda och 
kommunala tjänstemän 
träffades på ett öppet 
torg för att diskutera 
kärnfulla frågor.

– Det är bra, men det 
behövs sånt här oftare, 
sa Nathalie Johansson 
i en av många ordväx-
lingar med kommunens 
ledande politiker.

Det blev en lärorik dag för alla 
inblandade i det nya demo-
kratiprojektet, Påverkanstorg 
i Ale. Många frågor ställdes på 
sin spets, men det fanns också 
mycket som avslöjades. Inled-
ningsvis frågades politikerna 
ut om sin bakgrund till bland 
annat politiken. Vi fick bland 
annat veta att vänsterpartiets 
Johnny Sundling helst festa-
de och åkte moped när han var 
15 år, att kommunalråd Jan 
Skog (m) är svag för ostbå-
gar och att Hasse Andersson 
(s) tycker det är helt okej att 
ladda ner olagligt från nätet.

Efter att ha lärt känna var-
andra lite mer delades de för-
troendevalda in i fyra statio-
ner med olika ämnen. Fri-
tidsgårdar och mötesplatser, 
kollektivtrafik, ungdomars 
möjlighet till påverkan och 
skolan var de fyra diskussions-
ämnena. Samtliga tilldrog sig 
en stundtals livlig diskussion, 
dock aldrig utan att påverka 
stämningen som var mycket 
god från början till slut.

Ungdomarna gav tvek-
löst de förtroendevalda en 

hel del att bära med sig hem 
till kammaren. Jarl Karlsson 
(s), kommunstyrelsens ordfö-
rande, såg märkbart funder-
sam ut runt insikten att Bo-
husskolan saknade ett elev-
råd. Kommunalråd Jan Skog 
(m) var tveksam till hur Väst-
trafik mäter avstånden till de 
elever som beviljas busskort 
och inte. Över huvud taget var 
diskussionen kring kollektiv-
trafik kanske den mest läro-
rika och insiktsfulla. Nathalie 
Johansson, elev i Ale, kunde 
inte uttryckt saken bättre:

Tänkvärt
– Först är det viktigt att man 
engagerar sig i något som 
kommunen ordnar någon-
stans i Ale och när man väl 

gör det så måste man se till 
att ta sig dit, stå för sina kost-
nader i aktiviteten och dess-
utom betalar busskortet för 
att kunna fortsätta vara med 
eftersom det man vill göra 
sällan finns nära där du bor. 
Det blir dyrt när man tvingas 
åka runt mycket i kommunen 
på fritiden.

Sven Nielsen, funge-
rar som ungdomslots i Ale 
kommun. Han har verkat en 
längre tid med att skapa för-
utsättningar för ett påver-
kanstorg i Ale. I lördags var 
han nöjd.

– Det känns jättebra att 
många politiker är positivt 
intställda till idén. Det här 
kan vara början till en ut-
veckling av ungdomsinfly-

tande i ett längre perspektiv, 
säger han.

Jarl Karlsson (s) var också 
nöjd när dagen kommit halv-
vägs.

– Vi har många bra sätt 
för ungdomar att påverka i 
Ale kommun. Allt från elev-
råd och ungdomsråd till ung-
domsfullmäktige och vårt 
elevstyrda gymnasium. Det 
här är ytterligare ett sätt att 
skapa dialog och respekt för 
varandra.

Okänt demokratiforum
Kunskapen om vilka demo-
kratiformer som idag finns för 
ungdomar i Ale visade sig på 
vissa håll vara dåligt utbredd. 
Många av ungdomarna kände 
inte ens till att det fanns ett 

Ale Ungdomsråd och då är 
det ännu svårare att påverka.

Billigare eller gratis kol-
lektivtrafik, bättre öppettider 
på fritidsgårdarna och ännu 
fler möjligheter att tycka till i 
frågor som rör ungdomar var 
några av de slutsatser som 
gick att dra.

Till påverkanstorg var 
ungdomar i åldern 14-18 år 
inbjudna från elevrådet i Ale 
gymnasium, Löftet Unga ar-
rangörer, Fritidsgårdarnas 
gårdsråd, Nol-Alafors kultur-
förening, Ungdomsfullmäkti-
ge och Ale Ungdomsråd.

Politiker mötte ungdomar
Påverkanstorg i Ale – ett nytt demokratiprojekt

Elever ställde politiker mot väggen i fyra olika stationer. Skolan, fritidsgårdar och mötesplatser, kollektivtrafik och ungdomars 
möjlighet till påverkan var de fyra ämnen som diskuterades i Bohusskolan i lördags.

I BOHUS
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