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KILANDA. Natten mellan 
lördag och söndag blev 
delar av Skogsvallens 
gräsmatta sönderkörd.

Någon har roat sig 
med att köra bil på FC 
Ales hemmaplan.

– Skogsvallen har 
varit utsatt för liknande 
sabotage tidigare, men 
det här var det värsta 
på flera år, säger kans-
listen Jerry Holgersson.

FC Ale har tagit över sköt-
seln och driften av Skogs-
vallen, det som tidigare var 
hemvist för Kilanda IF. Klub-
ben håller som bäst på att re-

novera klubbhuset och göra 
en allmän uppfräschning av 
idrottsplatsen.

– Det råder en stor framå-
tanda i föreningen. Det är 
verkligen synd när någonting 
sådant här händer, säger Jerry 
Holgersson.

Den nattliga skadegörel-
sen av planen blev tämligen 
omfattande. Hjulen har vållat 
djupa sår i gräsmattan.

– Vi blir tvungna att lägga 
i jord och så nytt gräs, säger 
Holgersson.

Skadegörelsen till trots 
kommer FC Ale även fort-
sättningsvis kunna spela sina 
hemmamatcher på Skogsval-
len.

JONAS ANDERSSON

Skogsvallens gräsmatta sönderkörd

Lördag 10 maj

Ofredande
Någon skjuter med en 
luftpistol, en så kallad soft 
air gun. En av kulorna träffar 
målsägande. Händelsen 
utspelar sig i Älvängen vid 19-
tiden och ärendet rubriceras 
som ofredande.

Ett ungdomsgäng ger sig på 
en äldre man i Nol strax efter 
midnatt. Målsägande ådrar sig 
skador i huvudet.

En fastighetsägare vaknar 
av att ett någon slår ett 
järnrör mot husets garageport. 
Målsägande ser också hur 
en ung man försvinner från 
platsen i en blå pick-up. Vissa 
spår har säkrats på platsen.

Måndag 12 maj

Narkotikabrott
I samband med en kontroll i 
Surte, som ungdomsgruppen 
i Angered genomför, 
stoppas en moped som två 
personer färdas på. Båda 
ynglingarna visar sig vara 
påverkade av narkotika. I 
samband med gripandet 
klaras även en mopedstöld 
upp. Gärningsmännen är inte 
hemmahörande i kommunen.

Skadegörelse i form av 
klotter anmäls från Ale 
gymnasium.

Tisdag 13 maj

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
bryter upp en dörr och tar sig 
in i fastigheten. Diverse gods 
tillgrips.

Onsdag 14 maj

Pulversläckare tömd
Inbrott och skadegörelse på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Två pulversläckare töms i 
fastigheten.

Antalet anmälda inbrott under 
perioden 9/5 - 14/5: 32. Av dessa 
är två bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

SKEPPLANDA. I Garn-
vindeskolans skolskog 
har en motorik- och 
kamratbana iordning-
ställts, med hjälp av 
innovationspengar från 
Ale kommun. 

Skogsvårdsstyrelsen 
har varit behjälplig med 
trädfällning och sam-
tidigt har de kommit 
med idéer och tips om 
banans utformning.

Lärarna har fördjupat 
sina kunskaper i samar-
betsövningar och utom-
huspedagogik. 

Inom kort skulle kamratba-
nan besiktigas av parkförvalt-
ningen och därefter skulle 
det vara klappat och klart för 
invigning. I helgen skedde 

dock vandalisering på områ-
det. Några okända personer 
eldade så vårdslöst på plat-
sen att räddningstjänsten fick 
rycka ut. En del redskap total-
förstördes, vilka nu måste 
byggas upp igen.

– Motorik- och kamratba-
nan är anlagd för att passa alla 
elever, från förskoleklass upp 
till årskurs tre. Det är ett bra 
sätt för barnen att få uppleva 
skogen och naturen. Bara 
en hängbro återstod att fixa, 
så sker denna meningslösa 
skadegörelse. Invigningen 
kommer emellertid att bli av, 
det är bara att vi får skjuta den 
lite grann på framtiden, avslu-
tar Pernilla Månesköld, lärare 
på Garnvindeskolan.
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Meningslös skade-
görelse i Skepplanda

En motorik- och kamratbana i Skepplanda var klar att tas i 
bruk när den utsattes för skadegörelse den gångna helgen.

ALAFORS. Showgänget 
från Nödinge är på 
turné.

I veckan uppträdde 
de i Medborgarhu-
set, Ledet, för första 
gången.

– Jättekul att komma 
till en ny scen och möta 
en helt främmande 
publik, säger Sabahudin 
Sabani, 13.
Happy Day är Showgängets 
andra uppsättning i år. Tidi-
gare gav de Hairspray i Ale 
gymnasium. Noteras ska att 
det här bara är årets föreställ-
ningar. Showgänget är inte 
på något vis nya i branschen. 
Musikaler och galor har Saba-
hudin och hans vänner skänkt 
bort nödingeborna med i flera 
år.

– Ja, vi började när jag var 
fem år, minns Sabahudin.

Det som en gång började 
med några plank ute på gården 
har nu blivit de stora scener-
nas attraktion i Ale. Det stora 
erkännandet fick gruppen när 
de bjöds in till Ale gymnasi-
ums stora scen.

– Det var en enorm upple-
velse att få spela där med pro-
fessionella ljud- och ljustekni-
ker, berättar Sabahudin.

Nästa dröm var att få åka 
på turné och uppträda utanför 
Nödinge. Även detta gick i 
uppfyllelse redan i år. I tisdags 
var det premiär för Nolsko-
lans och Himlaskolans elever. 
Den stora scenen i Medbor-
garhuset väntade.

– Det var nervöst, men väl-
digt roligt. Femmorna i Nol-
skolan gillade verkligen före-
ställningen, så det kändes bra. 
När vi sedan skulle spela för 
de äldre eleverna var vi inte 
lika nervösa, berättar Hanna 
Johansson.

Tur var väl det för Himla-
skolans äldsta elever skämde 
ut sig rejält och visade ingen 
respekt för de yngre artis-
terna.

– Det var ingen fara. Jag 
tror nog att vi gav dem en tan-
keställare. Eftersom föreställ-
ningen handlar om att ungdo-
mar inte ska ta droger är det 
särskilt viktigt att spela den 
för dem, menar Sabahudin.

Musikalen Happy Day åker 
vidare till Bohusskolan innan 
den återvänder till hemmap-
lan som numera är Ale gym-
nasiums stora scen.

Showgänget som denna 
gång består av 25 medver-
kande i åldern 10-13 år har 
tagit ett nytt steg, då de 
numera sjunger på riktigt i 
flera av numrena.

– När vi mimar så gör vi det 
till låtar som vi själva har spelat 
in. Jörgen, en jätteskicklig 
blind musiker i Nödinge, har 
hjälpt oss att spela in musiken 
och redigera sången. Vi är så 
tacksamma och resultatet blev 
fantastiskt, säger Sabahudin.

Lokaltidningen kan bara 
hålla med. Sång och musik satt 
perfekt oavsett språk och var 
oerhört professionellt utfört. 
Dansstegen var välrepeterade, 
men framför allt är det Show-
gängets positiva energi som 
smittar av sig.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Showgänget på turné
– Uppträdde för Nolskolan och Himlaskolan

Alexandra Strömmer sjöng 
också "på riktigt".

Tina Hodjak och Josefin Nielsen tillhörde de som sjöng live 
på scen. 

Hanna Johansson och Sabahudin Sabani älskar att stå på 
scen. Deras och det övriga Showgängets energi smittar av 
sig.

Josefin Johansson bjöd på 
Michael Jacksons "Bad".


