
Thomas Ivarsson från Gröna 
Gårdar och Anders Lunne-
ryd från Wästgötarnas Eko-
nomiska Förening bjöd kun-
derna på våfflor och berätta-
de om fördelarna med att välja 
det ekologiska konceptet.
Thomas Ivarsson är ekobon-
de som sedan 2001 är med och 
driver Gröna Gårdar AB, ett 
företag som producerar gräs-
uppfött ekologiskt nötkött.

– Det är en försiktig och 
naturlig uppfödning som sker 
utan kraftfoder. På så sätt får 
vi fram ett smakrikt, mört och 
nyttigt kött, säger Thomas 
Ivarsson och fortsätter:

– Vi är ett småskaligt fö-
retag som försörjer åtta per-
soner så här långt. Det ligger 
verkligen i tiden och efterfrå-
gan är stor på ekologiskt och 
närproducerat.

Wästgötarna bildades 2004 
och jobbar framförallt med 
spannmålsprodukter.

Förädlar spannmål
– Våra produkter är eko-
logiskt odlade och KRAV-
märkta. Vi förädlar gamla 
spannmålssorter, bland annat 
dinkel. Vi odlar, packar och 
kör ut mjölet till butikerna. 
För att konsumenten lätt ska 
kunna ta reda på produkters 
ursprung är varje enskild för-
packning märkt med namn på 
odlare och gård. Snacka om 
att ha rent mjöl i påsen, säger 
Anders Lunneryd.

– Våra produkter är goda 
exempel på att det naturliga 
är det som smakar bäst. Gift-
fri odling och varsam för-
ädling bidrar till att spann-
målssorternas karaktäristis-
ka smaker bibehålls, tillägger 
Lunneryd.

Thomas Ivarsson och 
Anders Lunneryd besökte Ica 
Kvantum på Ale Torg, tors-
dag och fredag i förra veckan. 
Under epitetet ”Ekobonde på 
besök” levandegjorde man för 
butikens kunder vad ekolo-
giskt handlar om.

– Vi tar tillfället i akt att in-
formera och upplysa kunder-
na. Man skulle kunna säga att 
vi är troende i den här formen. 
Konstgödsling och besprut-
ning är något som vi be-
stämt tar avstånd ifrån, säger 
Thomas Ivarsson.

Ica-handlare Marianne 
Sjöö tyckte att butikens event 
blev väldigt lyckat, med en po-
sitiv respons från kunderna.

– Vi får allt mer frågor om 
ekologiska varor. Med ett 
sådant här arrangemang för-
stärker vi vår ekologiska profil 

och kunderna lär sig att hitta 
sortimentet, avslutar Marian-
ne Sjöö.

NÖDINGE. Efterfrågan ökar på närproducerade, 
ekologiska och kravmärkta varor.

Ica Kvantum på Ale Torg gör allt för att möta 
konsumenternas behov och i förra veckan hade 
man ”Ekobonde på besök” i dagarna två.
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Ica Kvantum hade ”Ekobonde på besök”

Ica Kvantum hade ”Ekobonde på besök” i förra veckan. Ja, 
två stycken faktiskt. Thomas Ivarsson från Gröna Gårdar och 
Anders Lunneryd från Wästgötarna missionerar för ekologis-
ka produkter.

ALE. En utbyggd väg- 
och järnväg kommer 
att betyda mycket, inte 
minst för räddnings-
tjänsten i Ale.

Fram till dess blir det 
däremot kämpigt med 
framkomligheten.

I Nol har deltids-
brandmännen till och 
med svårt att hinna till 
station på utsatt tid.

Information är en 
nyckelfråga för nödens 
riddare och för ambu-
lansen är den dessvärre 
inte självklar.

Det är ingen nyhet för rädd-
ningstjänsten att vägutbygg-
naden ställer till problem. Det 
handlar inte bara om att ut-
ryckningsfordonen har svårt 
att ta sig fram där arbetet är 
som mest intensivt, utan i vissa 
fall är det även svårt för del-
tidsbrandmännen att hinna i 
tid till stationen.

– I regel åker brandmän-
nen i privat bil till stationen 
och hamnar du då mitt i rus-
ningstrafiken utan blåljus så 
är du fast, säger ställföreträ-
dande räddningschef Joakim 

Hermansson.
Fast det är inte bara under 

rusningstid som det är besvär-
ligt. Just nu pågår ett omfat-
tande sprängningsarbete längs 
lokalvägen i Nol. Då stoppas 
trafiken stundtals helt. Det 
uppstår också tillfällen när 
bara ett körfält åt gången är 
tillgängligt.

– Det är bekymmersamt. 
Brandmännen ska vara på sta-
tion inom fyra minuter, vilket 
är svårt idag. Vi gör det bästa 
av situationen och har fått ett 
direktnummer till spräng-
ningsledaren, vilket gör det 
möjligt att fördröja en spräng-
ning för att släppa fram såväl 
brandmän som brandbil. 
Dessutom kommer vi att pla-
cera ut två mindre transport-
fordon, ett i Alafors och ett i 
Nödinge. Dessa är försedda 
med blåljus och ska göra det 
möjligt för deltidsbrandmän-
nen att snabbare ta sig fram 
till stationen i Nol, berättar 
Hermansson.

I onsdags gick larmet och 
då testades räddningstjänsten. 
Resultatet?

– Förstabilen gick i väg 
inom fyra minuter och andra-
bilen var något sen, men det 

medförde inga konsekvesner. 
Skälet till förseningen var att 
brandmännen blev fördröj-
da på grund av vägarbetet. Vi 
kommer att utvärdera varje 
utryckning och föra en aktiv 
dialog med projektet. Än så 
länge har det fungerat, inte 
smärtfritt, det kan vi kanske 
inte begära, menar Hermans-
son, som tycker det är bra att 
frågan om räddningstjäns-
tens villkor under byggnatio-
nen diskuteras.

BanaVäg i Väst
BanaVäg i Väst ansvarar för 
informationen och rädd-
ningstjänsten sitter med i ett 
samråd, TUB (trafik under 
byggtiden), där ges senas-
te nytt kring projektet. Här 
saknas dock Nolambulansen.

– Det är räddningstjänstens 
uppdrag att informera ambu-
lansmännen, hälsar informa-
tör Ida Mattsson.

Det håller inte räddnings-
tjänstens Joakim Hermansson 
med om.

– Nej, de rutinerna får nog 
ses över i så fall. Vi är två skilda 
organisationer, däremot har 
vi en nära kontakt med No-
lambulansen och självklart 
informerar jag dem om det 
är något angeläget, men det 
ligger absolut inte i mitt upp-
drag. Självklart ska ambulan-
sen vara med på samma infor-
mationsmöten som vi. Det är 
väldigt viktigt.

Nolambulansen undrar 
också varför de inte fått en 
mer personlig kontakt med 
projektet.

Vill vara med
– Vi har inte fått någon sepa-
rat information om vad som 
är på gång och vilka begräns-
ningar som finns på vägarna, 
om det finns några alterna-
tiv och så vidare. Räddnings-
tjänsten såg till att vi fick vara 
med på ett möte i höst, men 
visst tycker jag att ambulan-
sen alltid borde vara repre-
senterad vid informationsmö-
ten om vägutbyggnaden – om 
inte annat så för säkerhetens 
skull, säger Stefan Anders-
son på Nolambulansen.

Första etappen byggs 
mellan Nol och Nödinge. 

Det är här som vägen emel-
lanåt helt korkar igen. Såväl 
räddningstjänsten som am-
bulansen påpekar att frågan 
om att kunna öppna gångba-
nan från Nolängen och mot 
Röda dalen borde lyftas. Det 
är en möjlig färdväg vid ut-
ryckning.

– Problemet är att om all-
mänheten börjar se att våra 
brandmän åker där med sina 
privatbilar kommer alla snart 
att göra samma sak. Gång- 
och cykelvägen bakom Nol är 
inte ett första alternativ, men 
visst är det en lösning om det 
är enda sättet att ta sig fram 
på, kommenterar Hermans-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Räddningstjänsten får svårt att hålla tiden

Jonas Flink, socialse-
kreterare, med fjorton 
års erfarenhet i prosti-
tutionsgruppen i Göte-
borg föreläser om män-
niskohandel för sexuella 
ändamål. ”Trafficking 
– du är såld!” är rubri-
ken för onsdagskvällens 
föreläsning i Ale gym-
nasium.

Europol uppskattar att om-
kring 120 000 kvinnor och 
barn årligen förs in i EU från 
andra delar av världen för sex-
uellt utnyttjande. Oftast är det 
unga kvinnor från fattiga mil-
jöer i fattiga länder som lockas 
till Europa med löften om ett 
bättre liv och en ljusare fram-
tid. Andra förs hit under tvång. 
De rekryteras och smugglas 
av kriminella nätverk. Väl på 
plats blir många av med pass 

och pengar. Många drogas och 
torteras för att brytas ned såväl 
psykiskt som fysiskt. Fråntagna 
sin identitet och sitt liv tving-
as många till förnedring och 
till att säljas om och om igen.
Människohandel förekommer 
idag över hela världen. Enligt 
FN har omfattningen ökat 
under senare år. Människo-
handeln är kopplad till andra 
former av internationell orga-
niserad brottslighet, som nar-
kotika- och vapenhandel. Ett 
okänt antal personer transpor-
teras årligen till Sverige. 

Föreläsningen arrangeras 
i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan, Kvin-
nojouren, Rådet för trygg-
het och hälsa, Lärcentrum 
Komvux, Utbildnings – och 
kulturnämnden.
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Trafficking – du är såld!
– Föreläsning om människohandel 
för sexuella ändamål

Torsdag 1 november

Elev misshandlad
En elev på Ale gymnasium 
misshandlas av en annan elev 
under en pågående inneban-
dymatch.

Skadegörelse på Ahlafors 
Fria Skola. En ruta krossas.

Inbrott i ett fritidshus i 
Hålan. En digitalbox blir tjuvar-
nas byte.

Inbrott på Himlaskolan i Ala-
fors. En dator tillgrips.

Fredag 2 november

Stöld på byggarbetsplats
Stöld på en byggarbetsplats i 
Lillbacka. Diverse verktyg och 
maskiner tillgrips.

Lördag 3 november

Narkotikabrott
Ungdomsgruppen i Angered 
stoppar en bil i Surte. Två per-
soner grips, misstänkta för 
narkotikabrott. Det handlar om 
innehav och eget bruk.

Söndag 4 november

Garageinbrott
Garageinbrott i Surte. Diverse 
verktyg och maskiner tillgrips.

Försök till kopparstöld på 
en byggarbetsplats i Nödinge. 
Gärningsmännen blir dock 
skrämda av larmet och försvin-
ner från platsen.

Måndag 5 november

Misshandel 
En misshandel anmäls i Skepp-
landa.

Tisdag 6 november

Stöld i Älvängen
Stöld sker av en kabelrulle 
från ett inhägnat område i 
Älvängen.

Onsdag 7 november

Brott mot knivlagen
Polisen stoppar en man på 
Göteborgsvägen i Surte som 
gör sig skyldig till brott mot 
knivlagen. Mannen har en kniv 
i sin jackficka.

Vid lunchtid gör en elev på 
en skola i Nödinge sig skyldig 
till narkotikabrott, innehav och 
eget bruk. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/11 – 7/11: 47. Av dessa 
är två biltillgrepp och fyra 
bilinbrott. Under den gångna 
veckan har också flera fall av 
nedskräpning rapporterats 
till polisen, bland annat i Kol-
landa, Röserna, Kvarnabo och 
Hålanda. I något av fallen finns 
spaningstips.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Räddningstjänsten och ambulansen är i behov av mycket in-
formation kring vägutbyggnaden för att om möjligt välja rätt 
väg när de rycker ut.               Foto: Christer Grändevik

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

I BUTIKEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


