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Tänk om det fanns en kräm som hjälpte mot fylla, bråk, 
våldtäkt och misär...
I väntan på att den skall uppfinnas vill vi uppmana
Dig att ta det lugnt och ha en bra sommar.

Ale Fritid • Polisen • Ale nattvandrare •  Socialtjänsten Ale • Rådet för hälsa och trygghet • Brottsofferjouren

ALE. Som en vanlig 
helg.

Så sammanfattade 
polisen tisdagskvällens 
examensfirande i Ale.

– Jag vet inte när det 
var så här lugnt senast. 
Vi hoppas att detta var 
ett trendbrott, sade 
Klas Arvidsson på Ale 
Fritid.

Klockan 19 samlades perso-
nal från Ale Fritid, skolan, 
IFO (Individ- och famil-
jeomsorgen), elevvårdsteam 
och polisen till ett stormö-
te i kommunhuset i Alafors. 
Totalt fanns ett 25-tal perso-
ner från de olika verksamhe-
terna i tjänst denna skolav-
slutningskväll. 

– Dessförinnan hade vi från 
Ale Fritid också träffat de 30-
tal ideella nattvandrare, från 
Skepplanda i norr till Surte 
i söder, som ställde upp och 
hjälpte oss denna kväll, säger 
Klas Arvidsson.

Med tanke på den senaste 
tidens varma väderlek rustade 
den samlade personalstyrkan 
för en svettig afton i dubbel 
bemärkelse, men tack och lov 
uteblev ungdomarnas för-

väntade firande. Visserligen 
rörde sig många glada skole-
lever på och mellan de olika 
orterna, dock under städade 
former. Något fylleslag var 
det inte tal om i år.

– Det råder en bra stäm-
ning och de ungdomar som 
vi har pratat med har varit 
väldigt trevliga. Vad vi har 
gjort är att vi har beslagta-
git och hällt ut en del öl och 
cider, men inga större mäng-
der, sade den patrull från Ang-
eredspolisens ungdomsgrupp 
som arbetade i Ale under tis-
dagskvällen och natten.

Två radiobilar samt en mo-
torcykel rörde sig bland de 
olika festplatserna i kommu-
nen. Flest ungdomar var det 
vid de två sjöarna Hultasjön 
och Hältorpssjön.

– Vi är väldigt glada över 
att vi kan mobilisera de här 
resurserna en sådan här kväll. 
Vi bildar ett nätverk som är 
ovärderligt, och alla ställer 
upp helhjärtat. Nattvand-
rarna, som av ungdomarna 
kallas ”De gula föräldrarna” 
är en fantastisk resurs och de 
rör sig över ortsgränserna när 
så behövs, säger Elisabeth 
Persson på Ale Fritid.

Vid 23.30-tiden kom det ef-
terlängtade regnet och många 
av de killar och tjejer som fort-
farande befann sig ute börja-
de traska hemåt i sommarnat-
ten.

– Skönt att firandet gick 
lugnt till väga och att vi slapp 
allvarliga incidenter, avslutar 
Elisabeth Persson.
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Det blev ett lugnt examensfirande i Ale. Här ses glada skol-
ungdomar tillsammans med nattvandrare, polismän, social-
sekreterare och fritidspersonal på en udde vid Hälltorpssjön 
i Alafors.

Denice och Patricia 
från Nol samtalar med 
polisman Fredrik Ohls-
son-Dahlberg, som 
tjänstgjorde i Ale i tis-
dags när kommunens 
högstadieelever firade 
sin skolavslutning.

Lugnt avslutningsfirande i Aleutningsfirande i Ale
– Inga allvarliga incidenter 
inträffade


