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Vecka 41 drar nattvand-
rarna i Skepplanda igång 
”Nattvandracafé” på Albo-
skolan. Tanken är att varje 
lördagskväll hålla gården 
öppen för ungdomar som vill 
komma in på en fika.

– Vi vill ge alla ungdo-
mar en möjlighet att kunna 
träffas. Det viktiga är att ge 
ett alternativ till att bara 

dra omkring eller hänga på 
torget. Vi vet att detta är vik-
tigt för många ungdomar, att 
ha en plats att träffas på. Vi 
hoppas att få se många här, 
säger Marita Hansson, en 
av initiativtagarna.

Minst fyra nattvandra-
re kommer att vara på plats 
varje lördag.

– Vi hoppas att ungdo-

marna kommer med förslag 
om vad de vill ha på gården,  
såväl i fiket som vad de vill 
kunna sysselsätta sig med. 
Alla förslag är välkomna, av-
slutar Marita Hansson.

KENT HYLANDER

Nattvandrarcafé i Skepplanda

Fredag 14 september

Misshandel
Två fall av misshandel, båda 

relationsbetingade, anmäls i 
Älvängen.

Lördag 15 september

Ungdomsbråk
Bråk uppstår mellan ung-

domar vid Folkets Hus i Nol 
klockan 01.30. En 16-årig kille 
misshandlas och får lättare 
skador.

Vid korsningen på E45 i höjd 
med Ale Torg monteras fem 
vägtrafikskyltar ned. Tre av 
skyltarna hittas slängda i ett 
dike i närheten, men två skyl-
tar saknas fortfarande.

Måndag 17 september

Verktyg tillgripna
Inbrott på en byggarbets-

plats i Nödinge. En container 
bryts upp och elektriska verk-
tyg tillgrips.

Villainbrott i Surte. Mp 3-
spelare och kontanter stjäls.

Tisdag 18 september

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-

varna monterar bort låskolven 
till entrédörren och tar sig in i 
fastigheten. Passhandlingar, tv-
apparater och datorer tillgrips.

Onsdag 19 september

Kvinnomisshandel
Rapport om misshandel i 

Älvängen. En kvinna utsätts för 
våld av en man.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/9 – 20/9: 50. Av 
dessa är åtta bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Vid två-tiden på söndagsmorgonen beordrades en polispatrull från Kungälv till busshållsplat-
sen i Älvängens centrum, där det pågick skadegörelse av busskurar. Tre män i 16-årsåldern 
anträffades och identifierades på platsen.

– Vi har gott hopp om att kunna klara upp det här fallet. Utredningen kommer att handläggas 
av polisens ungdomsenhet i Angered, säger Tom Henricson på Alepolisen.

– Krossade busskurer är ett stort problem i Ale. Bara det senaste halvåret har det krossats 
glasrutor för en kostnad som uppgår till en halv miljon kronor, avslutar Tom Henricson.

Text och bild: Jonas Andersson

Tre ungdomar gripna för skadegörelse

En brandman i 60-årsål-
dern skadades allvarligt 
när räddningstjänsten i 
Ale genomförde en övning 
på Eka Chemicals område 
i Bohus.

Brandmannen, som 
arbetar på stationen i 
Surte, tappade balan-
sen under ett övningsmo-
ment och föll från en dryg 
meters höjd. 

Mannen slog i huvu-
det och ådrog sig mycket 
svåra skador. Den skada-
de fördes med ambulans 
till Kungälvs sjukhus.

Text: Jonas Andersson
Foto: Christer Grändevik

Brandman skadades allvarligt

Jag är så himla upprörd 
över vår kommun just 
nu så jag snart sprick-

er. Allt ska väl inte läggas 
enbart på kommunens an-
svariga, utan även på alla 
medmän-
niskor. Vad 
saken gäller 
är vår trafik 
och hastig-
hetshållning. 
En ren kata-
strof!

Jag har 
bott i Ale 
kommun 
i hela mitt 
liv och har 
tyckt att det 
känns som en 
trygg och bra 
kommun för 
mina pojkar 
att växa upp 
i, men nu 
börjar man 
se saker på ett helt annat 
sätt. 

Jag har precis flyt-
tat ifrån ett tryggt radhus-
område till ett annat bo-
stadsområde och märkte 
en markant skillnad på 
hur man uppför sig bakom 
ratten. Hänsyn till barnen 
finns inte, utan det är 
barnen som är i vägen ute 
på våra gator. Håller nu på 
och bygger hus och märker 
då att barnen kommer inte 
ha en trygg väg till skolan, 
vägen som går där har vis-
serligen 50 km/h som has-
tighet, men vem håller det 
när man är stressad till och 
från jobb?

Visst skall barn ha lärt 
sig att man skall ha respekt 
för trafiken och det tror 
jag de har till en viss gräns. 
Sedan är det upp till oss 
vuxna att visa hur man gör. 
Barnen skall var försikti-
ga i trafiken, men man har 
också lärt sig på körskolan 
att hålla hastigheten och 
visa hänsyn i trafiken.

Jag åkte idag på vår väg 
som leder till dagis, skola 
och Nödinge kyrka vilket 
är en 30-väg. Jag får en 
gubbe bakom mig, med sin 
gumma bredvid sig. Han 

lägger sig 
precis i 
rumpan 
på min bil 
och blin-
kar och 
tutar som 
en tok! 
Kör sedan 
om och 
drar på 
ända fram 
till grin-
den till 
kyrkogår-
den (för-
vånad att 
han inte 
körde 
igenom 
grin-

den och fram till graven). 
Jag blir så upprörd att jag 
kör efter för att ta ett ord 
med gubben, men han bara 
går. Till slut stannar han 
upp och säger att han har 
bott här i 30 år och det är 
minsann inte 30 på denna 
vägen! Så himla otrevlig! 
Det enda man vill är att ens 
barn skall vara trygga när 
dom går till kompisar, sin 
idrottsaktivitet och fram-
för allt till och från skolan. 
Det är ju att prioritera våra 
barns säkerhet! 

Det måste till en rejäl 
förändring, kanske någon 
ifrån kommunen som åker 
runt och tar sig en rejäl titt 
på vad som behövs. Barnen 
skall vara trygga i trafiken! 
Det måste ske något nu - 
inte sedan när olyckan har 
varit framme!

Ett bra ordspråk är att 
”barn gör inte som vuxna 
säger,  utan barn gör som 
vuxna gör”. Det stämmer 
helt och hållet.

Jessica Johansson

>>Jag åkte idag på 
vår väg som leder 

till dagis, skola och 
Nödinge kyrka vilket är 
en 30-väg. Jag får en 
gubbe bakom mig, med 
sin gumma bredvid sig. 
Han lägger sig precis i 
rumpan på min bil och 
blinkar och tutar som 
en tok! Kör sedan om 
och drar på ända fram 
till grinden till kyrko-

gården.<<

Visa hänsyn 
i trafiken!
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KOLSYRA VATTNET NU!

Nu:499:-
Specialbutiken för (kolsyrade) drycker. Välj mellan 18 olika 
bänkmaskiner eller kolsyrat direkt ur kranen! 
Massor av tillbehör - massor av smaker.

Soda Quick.
Bänkmaskinen med 2 fl askor och kolsyretub.

799:-

Ta chansen att bli...
Ale Lucia 2007

Ahlafors Idrottsförening och Alekuriren
söker kandidater till 2007 års lucia.
Detta blir 55:e året som AIF 

korar kommunens ljusdrottning.
Ett arrange mang fyllt av tradition och förväntan.

Du skall vara född 1991 eller tidigare och vara bosatt i 
Ale kommun samt tycka om att sjunga.

Kröning sker i Alafors 8/12 Nathalie Ekman, Lucia 2006

Välkommen med din anmälan som innehåller 
foto, namn, ålder, adress och telefonnummer till

Alekuriren, ”Ale Lucia”,
 Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Oss tillhanda fredag 5 oktober


