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NÖDINGE. I lördags var 
det hantverksmarknad 
på Ale Torg.

Framförallt ska väl 
sägas, var det julafton 
för alla med ett svagt 
hjärta för olika former 
av hantverk.

Mellan varven bjöds 
det också på musik av 
familjen Hector från 
Älvängen.

Det var dessvärre inte sär-
skilt många alebor som valde 
att gästa den utannonserade 
Hantverksmarknaden, men 
de fem utställare som visade 
upp sina prydnader gjorde 
ingen besviken. Där fanns 
smycken, trädgårdsprydna-
der och allmänt träsnickeri. 
Nu var det inte bara vårsolen 
och hantverken som värmde 
på Ale Torg i lördags, det 
gjorde även de fantastiska 
framträdandena. Alboskolans 
och Sven Karlssons gäng 
3-vlig bjöd på en fin uppvis-
ning. Familjen Hector, som 
nu är högaktuell i Kulturför-
eningen Teatervindens före-
ställning Rävfällan, sjöng på 
torget och var bland annat 
förstärkta av Kent Karlsson.

Barnen kunde roa sig i en 
hoppborg och på så sätt fanns 
det helggodis för alla denna 
dag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fredag 23 maj

Containerinbrott
Inbrott i en container som 
står placerad utanför Jysk i 
Älvängen. Diverse gods till-
grips.

Grov misshandel sker på en 
adress i Ale. En misstänkt gär-
ningsman finns.

En dator tillgrips ur ett 
kontorsutrymme på Tudor i Nol. 
En väktare ser ett 20-tal ungdo-
mar på platsen vid den aktuella 
tidpunkten.

Inbrott i två containrar 
tillhörande Älvängens små-
båtshamn. Diverse elverktyg 
tillgrips.

Lördag 24 maj

Klotter
Nödinge Båtklubb utsätts för 
skadegörelse i form av klot-
ter på klubbhuset. Sprayfärg 
används.

Söndag 25 maj

Olaga vapeninnehav
I samband med en fordons-
kontroll i Bohus uppdagas ett 
olaga vapeninnehav. 

Bråk uppstår i en klubblokal 
i Surte. Målsägande får sin näsa 
sönderslagen. En misstänkt 
gärningsman finns i ärendet.

Måndag 26 maj

Fönsterkrossning
Skadegörelse på Madensko-
lan och Aroseniusskolan i 
Älvängen. Totalt krossas 24 
fönsterrutor.

Samtidigt som ett narkoti-
kabrott upptäcks i Surte sker 
också en anmälan om ett olaga 
vapeninnehav.

Onsdag 28 maj

Inbrott
Inbrott i två sommarstugor vid 
Ljusevattnet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/5 – 29/5: 64. Av 
dessa är åtta skadegörelse, sex 
narkotikabrott, fem bilinbrott 
och ett biltillgrepp.

Slutligen kan nämnas en 
mopedkontroll som genom-
fördes av Angeredspolisens 
ungdomsgrupp i Ale kommun 
förra torsdagen. Ett 20-tal 
poliser, inklusive mc och heli-
kopter, deltog i kontrollen. Ett 
15-tal ungdomar rapporterades 
för olika gärningar. Liknande 
insatser kommer att ske under 
sommaren och hösten.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Hantverksmarknad på Ale Torg

Sven-Erik Karlsson, Nol, sålde träslöjd. Här ses han tillsam-
mans med Gunnel Andersen, Lödöse, soom hade trädgårds-
prydnader i betong att visa upp.

Sång och dans med Alboskolans 3-vlig, där Andreas Tallian 
var mr Magic i hatten.

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

NOL. Mediaverkstaden 
har försett Vakna med 
en ny hemsida.

Ansvarig för pro-
jektet har varit David 
Rydén.

– Det har hänt en hel 
del. Det är lättare att 
navigera på den nya 
hemsidan och besö-
karna kommer märka 
en klar skillnad när det 
gäller tekniken, säger 
David till lokaltid-
ningen.

Vaknas nya hemsida använ-
der samma mall som Ale 
kommuns dito. David Rydén 
är riktigt nöjd med utform-
ningen och hoppas använ-
darna ska uppskatta den nya 
sidan.

– Den tidigare hemsi-
dan som vi hade för Vakna 
krånglade en del och var inte 
så lättillgänglig. Nu blir det 
enklare att ta del av bilder 
och dylikt, säger David.

Alla typer av aktivite-
ter som sker i Vaknas regi 
kommer att finnas med på 
hemsidan. Sidan uppdateras 

dagligen av Mediaverksta-
dens personal.

– Det är jätteviktigt att 
ha en levande hemsida, det 
är så som mycket av dagens 
kommunikation sker. Jag 
är därför jätteglad att vi 
kan nyttja Mediaverksta-
dens kompetens inom detta 
område, som har tagit sig an 
uppdraget med liv och lust, 
säger Vaknas projektledare 
Thomas Berggren.

På Vaknas hemsida finns 
länkar till andra aktörer som 
arbetar med drogförebyg-
gande arbete. Noteras bör 
också att det finns en särskild 
frågespalt där ungdomar och 
deras föräldrar ges möjlighe-
ten att ställa frågor direkt till 
Carina Zito, kurator på Ale 
gymnasium, och Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i kommunen.

– Vi svarar på det mesta. 
Det är en bra service som 
Vakna erbjuder, avslutar 
Lotti Klug.

Vakna har fått en ny hemsida

I MEDIAVERKSTADEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

David Rydén är skaparen till Vaknas nya hemsida. På David Rydén är skaparen till Vaknas nya hemsida. På 
hemsidan finns en frågespalt som Lotti Klug ansvarar för.hemsidan finns en frågespalt som Lotti Klug ansvarar för.
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har vi öppet
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VÄLKOMNA!

Mån-Fre 6.30-18.00 • Lör 9.00- 13.00 

I Alafors gamla fabriker 
har ungdomar sedan 1996 
tillsammans arbetat med 
teaterproduktion, musikar-
rangemang, filminspelningar 
och discon. Föreningen är 
ideell och har under årens 
lopp samarbetat med Studie-
förbundet Vuxenskolan, Ale 
Fritid och Vakna. 

Föreningens verksamhet 
drivs enbart av ungdomar för 
ungdomar och huvudkon-
ceptet har varit att utveckla 
ungdomar till kreativa och 
självständig individer. För-
eningen har också en anti-
drogpolicy. Samlingslokalen, 
Pelarteatern, har varit fören-
ingens hjärta och för med-
lemmarna ett andra hem att 
komma till på fritiden.

Idag har lokalerna ett stort 
behov av renovering och 
upprustning. Föreningen 
genomgår just nu även ett 
generationsbyte, vilket bidrar 
till att medlemsantalet sedan 
1996 har minskat från cirka 
200 medlemmar till knappt 
50 medlemmar. Föreningen 
behöver således ekonomiska 
resurser till marknadsföring 
och medlemsrekrytering.

Vi i Nol-Alafors Kultur-
förening vore ytterst tack-

samma om ni ville vara med 
och hjälpa oss ungdomar 
ekonomiskt, minsta lilla 
bidrag skulle göra skillnad. 
För bidrag över 3 000 kronor 
sätts en mässingsplatta med 
ert företagsnamn upp i våra 
lokaler.

Vill ni hjälpa Nol-Alafors 
Kulturförenings ungdomar 
och föreningens fortlevnad, 
skänk då gärna ett litet bidrag 
till oss. Tack för er uppmärk-
samhet!

Ungdomarna i 
Nol-Alafors Kulturförening

Var med och rädda 
Pelarteatern

Alafors gamla fabriker där 
Pelarteatern inryms och där 
Nol-Alafors Kulturförening 
bedriver sin verksamhet.
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