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ALE. Eldningsförbud 
råder i Ale kommun 
sedan den 23 maj.

Risken för bränder 
i skog och mark är 
uppenbar i den extremt 
torra terrängen.

– Vi uppmanar all-
mänheten till försik-
tighet. Låt bli att grilla 
i naturen och elda 
inte någonting, säger 
Joakim Hermansson på 
räddningstjänsten i Ale.

Den senaste tidens sommar-
hetta har föranlett räddnings-
tjänsten att införa eldnings-
förbud. Det är för årstiden 
extremt torrt, varför en gräs- 

och skogsbrand skulle kunna 
få förödande konsekvenser.

– Att vi har 27-28 grader i 
maj är inget ovanligt, däremot 
är det inte vanligt att vi har det 
under en så lång period. För-
utom att det är torrt och varmt 
blåser det dessutom. Skulle 
elden ta sig ute i naturen spri-
der den sig fort, säger Joakim 
Hermansson.

Hittills har Ale varit för-
skonade från större gräs- och 
skogsbränder. Ett par tillbud 
har noterats under maj månad, 
men inte tvingat räddnings-
tjänsten till något omfattande 
räddningspådrag.

– Nej, hittills har vi klarat 
oss bra och vi hoppas att det 

ska förbli så, säger Hermans-
son vars personal ändå är väl 
förberedda om olyckan skulle 
vara framme.

– Vi vet att den här säsongen 
kommer förr eller senare. 
Under maj har vi därför övat 
skogsbrandsläckning och vat-
tenförsörjning. Personalen är 
medvetna om läget och de som 
har jouren ser hela tiden till 
att dricka och äta ordentligt. 
Det är vad man kan göra som 
enskild brandman. Dessutom 
har det gjorts en extra koll på 
terrängfordon och den utrust-
ning som kan behöva användas 
vid en skogsbrand, säger Her-
mansson.

Vad är de vanligaste orsa-

kerna till att skogsbrand 
uppstår?

– Det är den mänskliga fak-
torn. Därmed inte sagt att en 
brand alltid är anlagd. Det kan 
vara att man grillat och sedan 
släckt för dåligt. Andra fakto-
rer som kan orsaka bränder är 
glasbitar som blir till bränn-
glas, fel på elledningar som 
slår ifrån sig gnistor eller åsk-
nedslag, säger Hermansson.

Väderprognosen skvallrar 
om ytterligare ett antal solda-
gar, men även om det skulle bli 
regn upphör inte eldningsför-
budet att gälla.

– Det räcker inte med en 
liten skur för att blåsa faran 
över. Det behöver regna i flera 
dagar för att eldningsförbudet 
ska upphöra, betonar Her-
mansson.

Tekniska förvaltningen har 
på kommunens hemsida gått 
ut med en uppmaning till ale-
borna att spara på vattnet.

– Skulle vi få en större 
skogsbrand eller liknande kan 
läget bli akut. Maningen till 
sparsamhet med vattnet måste 
kvarstå så länge det torra 
vädret består, säger Hermans-

son och fortsätter:
– Många väljer till exem-

pel att vattna sina gräsmattor 
om nätterna för att hålla dem 
gröna och fina. Det är emel-
lertid på nätterna som nivå-
erna i reservoarerna ska åter-
hämta sig. En vädjan är därför 
att folk inte bevattnar sina 
gräsmattor, fyller sina pooler 
och så vidare.

Joakim Hermansson gick 
på sin beredskap i fredags 
(läs igår) och han vet vad han 
önskar sig mest av allt just nu.

– Regn och gärna en vecka 
framöver. Det kan låta tråkigt, 
men det är dels för brand-
risken, dels för naturen som 
verkligen behöver rikliga vat-
tenmängder.
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Stor brandrisk i skog och mark
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En pärla mitt 
i Älvängen

Risken för bränder i skog och 
mark är mycket stor för till-
fället.

Fredag 30 maj

Misshandel 
En yngre kvinna misshandlas 
på öppen gata i Nödinge av en 
okänd gärningsman.

Söndag 1 juni

Klotter
En polispatrull upptäcker en 
klottrande man i en gångtunnel 
i Nödinge. Mannen, som är i 18-
årsåldern och hemmahörande 
i Ale, grips och tas med till 
förhör.

Måndag 2 juni

Fönsterkrossning
Sex rutor krossas till Aroseni-
usskolan i Älvängen.

En elev misshandlar en 
annan elev på en skola i 
Älvängen.

En förskola i Alvhem utsätts 
för skadegörelse i form av att 
takpannor och stuprör rivs ner.
Inbrott på Nolskolan. En stor 
cementplatta kastas in genom 
ett fönster där datorer för-
varas.

Tisdag 3 juni

Brand i Nödinge
Lägenhetsbrand i Nödinge 
orsakat av torrkokning. Stor 
spridningsrisk föreligger, 
men räddningstjänsten lyckas 
släcka elden. En anmälan om 
allmänfarlig vårdslöshet upp-
rättas.

Vid halv tre-tiden på mor-
gonen sker ett inbrott och 
en misshandel på en adress i 
Ale. Butiksägaren upptäcker 
en inbrottstjuv, som kastar en 
kofot på målsägande. Butiksä-
garen träffas i bakhuvudet.

Inbrott i Bana Väg i Västs 
informationslokal i Nol. En tv-
apparat tillgrips.
En äldre kvinna i Bohus får 
besök av tre okända män. De 
säger sig vara törstiga och 
frågar efter vatten, men istäl-
let tillgrips gods i lägenheten. 
Polisen varnar allmänheten för 
att släppa in främmande män-
niskor i sina bostäder.

Onsdag 4 juni

Bensintjuv gripen
Vid 13-tiden avviker en bilist 
utan att betala sin bensinnota 
hos Shell i Nol. En patrull lyckas 
dock stoppa det eftersökta 
fordonet i Trollhättan och en 
24-åring grips.

Villainbrott i Älvängen. En 
telefon tillgrips.

En man misshandlas i 
Alvhem av två okända gär-
ningsmän. Målsägande blir 
tvungen att uppsöka sjukhus 
för att få sina skador omsedda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/5 – 5/6: 49. Av 
dessa är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Slutligen kan noteras att 
ett 15-tal stölder och rån som 
har skett i Ale har klarats upp 
av polisens ungdomsgrupp i 
Angered. Flera personer från 
Ale har suttit anhållna i dessa 
ärenden.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Har du synpunkter 
på de kommunala verk-
samheterna? Vill du 
vara med och tycka till?

Då ska du anmäla dig 
till Ale kommuns nästa 
demokratisatsning 
– Medborgarpanelen.

Via e-post får du 
några gånger om året 
besvara frågor som rör 
Ale kommun.

Syftet är enkelt. Ale kommun 
vill hitta nya former för att 
höra vad aleborna tycker. 
Via främst e-post, men också 
via sms i mobiltelefonen, får 
intresserade alebor chansen 
att tycka till i aktuella frågor.

– Vi vill skaffa oss en tydli-
gare bild om alebornas åsikter. 
Det här är ett nytt verktyg som 
flera andra kommuner med 
stor framgång har använt sig 
av. Medborgarpanelens åsikter 
ger politikerna ett ännu bättre 
beslutsunderlag, berättar för-
valtningssekreterare Stefan 
Lydén.

Den första frågan går ut till 
panelen inom kort och hand-
lar om medborgarkontoret 
i Nödinge. Det öppnade vid 
årsskiftet och nu vill ledningen 
ha svar på vad aleborna tycker, 
vilken service vill de ska finnas 
där, när ska det vara öppet och 
så vidare. Frågornas utform-
ning kan variera från enkla 
ja- och nejfrågor till lite mer 
omfattande.

– Fast det är helt utan stress 
och press. Du väljer själv när 
du vill svara. Det kommer ett 
sms när frågorna har skickats 

ut via e-post. Sedan är det upp 
till var och en när man har tid 
att besvara dem, förtydligare 
Stefan Lydén.

Medborgarpanelen är 
ett treårigt projekt. De som 
anmäler sig, viket du lättast 
gör via kommunens hemsida, 
väljer själva hur länge de vill 
vara med. Det är offentligt 
vilka som är med i panelen, 
men den enskildes åsikt kan 
inte spåras.

– Satsningen ligger i linje 
med att utveckla det med-
borgerliga inflytandet i Ale 
och förhoppningen är att vi 
ska attrahera nya målgrup-
per. För småbarnsföräldrar 
kan det till exempel vara svårt 
att komma loss till ett ortsut-
vecklingsmöte, då kan detta 
vara ett alternativ för att tycka 
till, menar informationschef, 
Karin Dickens.

Medborgarpanelen har 
legat de förtroendevalda varmt 
om hjärtat. Rose-Marie Fihn 
(fp) och Hasse Andersson (s) 
från Demokrati- och arvodes-
gruppen, är med i en styrgrupp 
för projektet.

– Allt som kan öka kontak-
ten med invånarna är till det 
bättre. Det här är ett nytt sätt 
att påverka och för att det ska 
få gehör är det viktigt att del-
tagarna får sin röst bekräftad. 
De måste märka att vi lyssnar 
på vad de tycker, säger Rose-
Marie Fihn (fp) som ser posi-
tivt på initiativet.

Hittills har 60 alebor 
anmält sitt intresse, det dubbla 
är målet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vill du vara med 
och påverka?
– Ale kommun startar med-
borgarpanel


