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KILANDA. Varje år sker 
vandalisering på dagis, 
skolor och allmänna 
samlingsplatser som 
kostar skattebetalarna i 
Ale kommun flera hund-
ratusentals kronor.

Förra helgen förstör-
des omklädningskabys-
sen med tillhörande 
uteplats vid Hultasjön i 
en anlagd brand.

– Det känns tröst-
löst, säger Ale kom-
muns parkchef, Anders 
Alfredsson.

Trenden är tydlig. Skadegö-
relsen i Ale kommun har ökat 
lavinartat de senaste åren.

– När jag började som park-
chef för drygt tre år sedan var 
situationen en annan. Jag vill 
påstå att kostnaderna för ska-
degörelse och vandalisering 
har ökat med 300 procent, 
säger Anders Alfredsson.

Sommarhalvåret är den 
värsta tiden på året och fram-
förallt långhelger. Under 
Kristi himmelfärdshelgen 
totaltförstördes träbyggna-
den intill Hultasjön, som har 
fungerat som omklädnings-
rum för badgästerna.

Beklämmande
– Vi har varit med om skade-
görelser vid Hultasjön tidi-
gare, men aldrig av den här 
graden. Det är beklämmande, 

säger Anders Alfredsson som 
tar upp ytterligare ett färskt 
exempel.

– Vi håller som bäst på med 
en upprustning av Vimmer-
sjöns badplats, där det ska ske 
en tillgänglighetsanpassning 
för funktionshindrade. Det 
som återstår är en anslutning 
till bryggan. Tyvärr har vi 
redan märkt av en del skade-
görelse. För en tid sedan var 
det någon som hade kört ner 
med bil och delvis förstört 
den nya sanden.

Klottersanering är också 
vanligt förekommande och 
förstörelse på kommunens 
dagis och skolor tillhör van-
ligheterna.

– Jag tycker synd om 
barnen som får sina lekred-
skap sönderslagna gång efter 
annan, säger Anders Alfreds-
son.

Vilka åtgärder krävs för 
att komma tillrätta med de 
här problemen?

– Ärligt talat så vet jag inte 
det. Vi har i alla fall satt in 
extrabevakning under stor-
helgerna, men det är tvek-
samt om det hjälper, avslutar 
Anders Alfredsson.

Vandalisering som 
kostar mycket pengar
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