
Kent Karlsson upplever att 
Rotary är en ganska anonym 
klubb för utomstående. Han 
möter ofta folk som tror att det 
är en klubb för vita, medelål-
ders män som klappar varan-
dra på axeln.

– Men i Ale-klubben har 
vi inte slips och kostym utan 
är en opretentiös klubb. Vi är 
36 stycken just nu, varav fyra 
är kvinnor. Jag ser gärna att 
fler kvinnor går med och även 
yngre, eller personer med 
annan etnisk bakgrund. Vi blir 
bara starkare med stor sprid-
ning av olika kunskaper.

De senare åren har Ale 
Rotary varit med i ett pro-
jekt att förbättra ett sjuk-
hus i Indien, varit verksam-
ma i Afrika och satsat hårt på 
ett internationellt projekt som 

ska utrota polio. Under Karls-
sons år kommer man att fort-
sätta arbeta globalt men Karls-
son ser gärna att de lokala in-
satserna blir fler.

– Vi har bara hunnit träffats 
en gång sedan jag blev presi-
dent och jag är noga med att 
medlemmarna är de som be-
stämmer. Men jag vill att vi 
hittar på något i Ale. Antingen 
med unga eller gamla. 

Kent Karlsson bor i Nö-
dinge, jobbar i Surte och är 
uppvuxen i Skepplanda. Förut-
om några år i Kungälv har han 
bott hela sitt liv i Ale. Han är 
en målmedveten man som inte 
verkar ta något för givet. Han 
har länge varit egenföretagare i 
säkerhetsbranschen och vet att 
man är sin egen lyckas smed.

– Det är roligt att vara egen, 
jag påverkar allt själv. Går det 
bra kan jag ta åt mig och går det 
dåligt gäller det att stå ut.

Företaget tar tio till tolv 
timmar per dag och det blir 
inte mycket fritid. Men varje 
måndag ger han sig tid för 
Rotary. Medlemmarna träf-
fas på Surte Hotell Surte för 
middag och föreläsningar. Det 
blir även studiebesök och andra 
utflykter i klubbens regi.

– Vi har föreläsningar om allt 
från hur universum bildades till 
vilka olika grodarter som finns i 
Ale. Man lär sig mycket.

Det bästa som Kent Karls-

son gjort i Rotary var att an-
ordna en välgörenhetskonsert 
i Annedalskyrkan i Göteborg 
där de samlade in pengar till 
sjukhuset i Indien.

– Det var inte kul dagen 
innan när vi bara hade sålt 120 
biljetter till två konserter. Men 
det kom nästan 700 personer 
till konserterna och det blev 
kanonbra. Lyckan efteråt, då 
folk kom fram och tackade, är 
obeskrivlig.

Även om Ale Rotary är en 
liten förening, speciellt i jäm-
förelse med stora systerfören-
ingar i USA som har hundra-
tals medlemmar, tycker Kent 
Karlsson att det är viktigt att 
göra det lilla man kan för att 
göra världen bättre.

– Vi får bidra med det vi har. 
Många bäckar små…

Nye presidenten vill göra något för kommunens unga och gamla

Statistiken från polismyndig-
heten talar sitt tydliga språk. 
55 anmälda brott redovisas 
under perioden 1 juli – 1 au-
gusti. Det ska jämföras med 27 
brott samma tidpunkt i fjol. I 
statistiken framgår det att fler-
talet av skadegörelserna har 
skett runtom på kommunens 
förskolor och skolor.

– Det förekommer glas-
krossning i stort sett varje helg 
på någon eller några av våra för-
skolor och skolor. Vad jag har 
upplevt på senare tid är att det 
är fler rutor som krossas vid de 
olika tillfällena. Det är frustre-
rande, säger Nils Birgander,
teknisk chef i Ale kommun.

– Klotter har vi varit relativt 
förskonade ifrån tidigare, men 
nu har det brett ut sig också i 
vår kommun. Klotter sker både 
på husfasader och rutor, säger 
Birgander.

Flest skadegörelser i sommar 
har skett i Nödinge, 29 av totalt 
55 anmälningar. Skadegörel-
ser rapporteras dock även från 
övriga orter i Ale.

– Nu gäller det att vi i kom-

munen tar en kraftsamling, att 
skol- och fritidspersonal till-
sammans med tekniska förvalt-
ningen diskuterar igenom pro-
blemet och hur vi ska komma 
till rätta med det, säger Nils 
Birgander.

Vad kan lösningen vara?
– En åtgärd kan vara att vi 

byter material i skolfastigheter-
nas fönster, att vi använder oss 
av okrossbart glas helt enkelt. 
En möjlig väg kan vara att sätta 
upp kameror. Vi har det inom-
hus på ett par av våra skolor 
med gott resultat som följd. 
Jag tror att vi kommer att pröva 
övervakningskameror även ute 
innan året är slut, säger Nils 
Birgander och fortsätter:

– Sedan tror jag också på 
den mjuka vägen. Fritidsperso-
nalen vet till 80 procent vilka 
ungdomar det är som utför de 
här brotten.

En sammanräkning visar 
att skadegörelsen hittills i år 
har kostat kommunen 520 000 
kronor.

– Det blir en miljon på året, 
pengar som skulle kunna an-
vändas på ett betydligt bättre 
sätt, säger Birgander.

Glädjande är emellertid att 
antalet bränder i rivningsfas-
tigheter längs med E45 inte 
blivit fler.

– Vi hade tre sådana fall 
under våren. Vi såg en risk i 
att problemet skulle grassera. 
Bara för att fastigheterna är 
obebodda får det inte bli legi-
timt att sätta eld på dem, säger 
Nils Birgander.

Slutligen kan rapporteras att 
såväl Ale kommun som polisen 
har fått påringningar från upp-
rörda invånare, som stör sig på 
mopedisternas buskörningar i 
samhällena.

– Det upplevs som störan-
de. Från polisens sida kommer 
vi att under hösten genomföra 
kontinuerliga mopedkontroller 
med hjälp av mc-poliser, avslu-
tar Tom Henricson.

Mycket glaskrossning och klotter i sommar


