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POLIS
RONDENRONDEN
Tisdag 10 februari

Villainbrott
Två villainbrott i Bohus. I båda 
fallen tar sig gärningsmännen 
in altanvägen.

Onsdag 11 februari

Eldning
Någon eldar tidningar vid 
entrén till Nolskolan.

Maskiner och verktyg stjäls ur 
en låst container i Nol.

Torsdag 12 februari

Rån i Nödinge
En person blir nedslagen med 
ett bollträ och bestulen på sin 
plånbok av tre gärningsmän i 
17-20-årsåldern i Nödinge. 

Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
tar sig in i fastigheten genom 
att bryta upp altandörren. 

Väskryckning i Surte. En 
kvinna i 80-årsåldern är ute 
och promenerar när en man 
rycker väskan ifrån henne och 
springer från platsen.

En dator stjäls ur ett kontors-
rum i Folkets Hus i Nol.

Fredag 13 februari

Stöld och olaga hot
En av polisen känd gär-
ningsman gör sig skyldig till 
stöld och olaga hot. Händel-
sen utspelar sig vid 22-tiden 
i Surte. Mannen anhålls, men 
släpps efter förhör.

Söndag 15 februari

Skadegörelse
Skadegörelse på en restaurang 
i Surte. En neonskylt förstörs 
och en gasoltub tillgrips.

Misshandel rapporteras från 
Nol vid två-tiden på morgonen. 
En kvinna ger sig på en annan 
kvinna. Målsägande får ta emot 
slag i ansiktet.

Relationsbetingad misshandel i 
Nödinge. Polisen tar upp anmä-
lan och motanmälan.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

FULLSERVICEANLÄGGNING

031-500 510
Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör- 10-14

0,77 l/mil 0,61 l/mil 0,51 l/mil 0,46 l/mil

Kanonpriser på alla supersnåla modeller!

Suzuki Grand Vitara inkl. vinterhjul
1.9 diesel Förr 259.900:-
Nu 239.900:-

Suzuki SX4 inkl. vinterhjul
2 WD 132.900:- förr 151.400:-
4 WD 148.000:- förr 167.400:- 

Suzuki Swift inkl. vinterhjul
Nu 125.900:-

Suzuki Splash
109.900:- Miljörabatt 10.000:- 
99.900:-

20.000:-20.000:- rabattrabatt 110.000:-0.000:- miljö miljörabattrabatt1818.750:-.750:- rabattrabatt

- 
Paraíso de Alcudia 
Paraíso de Alcudia 

MALLORCA

Boka på 031-600 310, www.solresor.se eller närmaste resebyrå! Köp 

avbeställningsskydd och få öppet köp fram till 60 dgr före avresa.

Kampanjpriser i 2-rumslägenhet från Landvetter 

vid bokning före den 28 februari.

2-rumslgh/havsutsikt

Strandläge i Alcúdia

Poolområde för alla åldrar

Gratis transfer för familjen

Gratis mat på fl yget

Barnålder t o m 18 år

Pris 1 vecka
med avresa:

26/4 - 7/6 10995:- 13995:- 16995:- 
14/6 - 28/6 12495:- 16495:- 19995:- 
5/7 - 9/8 13495:- 17495:- 21495:-
Tillägg 2 v. 6000:- 7000:- 8000:- 

ALAFORS. Tipp, deponi 
eller bara en regelrätt 
höjning av skidbacken?

De kritiska frågorna 
från ortsborna i Alafors 
blev till sist så många 
att PEAB och Ale 
kommun fick arrangera 
ett informationsmöte.

– Jag tror alla frågor 
besvarades och 9 av 
10 gick hem nöjda. Nu 
ska vi fortsätta med 
regelbundna träffar så 
vi slipper oro och miss-
förstånd, säger projekt-
ledare Jörgen Sundén.
PEAB och Ale kommun har 
avtalat att med hjälp av rena 
schaktmassor från vägut-
byggnaden höja Alebackens 
fallhöjd med cirka 10 meter. 
Arbetet medförde inte bara 
positiva effekter för skidback-
en, utan också miljön blev en 
stor vinnare. Enligt PEAB 
sparas 77 000 liter diesel och 
45 000 mils lastbilskörning 
till Jakobsdal i Nödinge som 
var det andra alternativet. 

Ale kommun erhåller dess-
utom en ersättning för att 
massorna tippas på kommu-
nal mark. För att nå områ-
det effektivt och slippa kör-
ningar genom Alafors anlade 
PEAB en ny väg upp mot Fu-
rulundsområdet och toppen 
på backen.

– Det här är ett vinnar-
vinnar-projekt. Det är förvisso 
en stor förändring och sådana 
väcker alltid frågor. I efter-
hand borde vi haft ett större 
informationsmöte innan vi 
drog igång, men tyvärr hann 
vi inte det. Vi hamnade i tids-
nöd och tvingades handlägga 
ärendet snabbt. Det betyder 
dock inte att vi inte har följt 
gällande bestämmelser. Allt 
är korrekt skött, säger Jörgen 
Sundén.

Kritik har framförts angå-
ende bygglovet. Det gick för 
fort och alla närboende in-
formerades inte, menar kri-
tikerna.

Informera brett
– Det var svårt att veta vilka 
som egentligen berördes utav 
backhöjningen, därför valde 
vi att informera brett genom 
annonser i Göteborgs-Posten 
och Alekuriren. Alla fick på 
så vis samma chans att tycka 
till. De närmast boende har 
vi haft regelbunden kontakt 
med, svarar Jörgen Sundén.

Oron har också växt beträf-
fande vad det är för massor 
som körs upp till backen. 
Finns det föroreningar?

– Det hoppas jag verkli-
gen inte. Avtalet avser att rena 
jord- och lermassor får köras 
till Alebacken och detta har 
projektet en noggrann kon-

troll av. Det som luktar är 
sulfitleran som har påträffats 
i blåleran. Det är gammal 
havsbotten och luktar ruttet 
ägg, men den är inte på något 
vis farlig, förklarar Jörgen 
Sundén.

Samtliga frågor bemöttes 
av kommunens och PEAB:s 
delegation av tjänstemän. Yt-
terligare några nya funde-
ringar dök också upp under 
mötet. Bland annat vad som 
händer med den för barnen så 
viktiga Mullestenen vid Fu-
rulund.

– Den har vi bra koll på 
och påverkas den på något 
sätt kommer vi att flytta den 
så att förskolan och andra 
verksamheter kan ha fortsatt 
glädje av Mullestenen. Dess-
utom framkom ett önskemål 
om en pulkabacke åt andra 
hållet, alltså mot Furustugan. 
Det tyckte alla var en strålan-
de idé och Alebacken kunde 
tänka sig att spruta konstsnö 
där för att slippa få pulkor i 
skidbacken, säger Sundén.

Projektledningen pratade 
inte bara om kritiken, utan 
också om alla pluseffekter. 
En ny stor parkering anläggs 
vid friluftsområdet, nya mo-
tionsslingor likaså och peng-
arna från tippmassorna ska 
förhoppningsvis lägga grun-
den för en ny skidlift.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kritik mot höjning av 
Alebacken besvarades
– 40 ortsbor mötte PEAB och Ale kommun

Höjningen av Alebacken pågår för fullt. Totalt Höjningen av Alebacken pågår för fullt. Totalt 
har 350 000 kubik körts upp till toppen och mer har 350 000 kubik körts upp till toppen och mer 
är på väg.är på väg.

ALE. I höst får 350 
barn mellan 7 och 13 år 
i fem Aleskolor en egen 
bärbar skoldator.

Projektet är en del 
i kommunens sats-
ning på nya initiativ 
i pedagogisk utveck-
ling och stöd för barn 
och ungdomar med sär-
skilda behov under åren 
2008–2010 på totalt 
10 miljoner kr.

– En bred satsning på IT och 
de möjligheter det ger i en ny-
tänkande skola var helt natur-
lig när frågan om extra sats-
ning på utveckling kom upp. 
En egen dator både utveck-
lar elever och ger skolan nya 
förutsättningar pedagogiskt, 
säger Eje Engstrand (s), 
ordförande i barn- och ung-
domsnämnden.

Ale har besökt Falken-
bergs kommun, Isle of Man 
(Storbritannien) och Monte 
Marsan (Frankrike), som 
jobbar med att alla elever ska 
ha varsin egen dator. Det spe-
ciella med Ale är satsningen 
på yngre elever. Peter Madsen 
berättar att Ale kommun är 

först med att prova att er-
bjuda en egen dator till sju-
åringar. 

– Skolan ansvarar enligt 
läroplanen för att varje elev 
efter grundskolan ska kunna 
använda informationsteknik 
som ett verktyg för kunskaps-
sökande och lärande. Forsk-
ning visar på att barns läs- och 
skrivinlärning gynnas av da-
toranvändning. Ju tidigare in-
satserna sätts in, desto bättre 
är det, säger Peter Madsen, 
verksamhetschef för Ales 
grundskolor.

Goda erfarenheter
Flera skolor i Ale har tidiga-
re goda erfarenheter av att 
arbeta med datorn som red-
skap i skriv- och läsinlär-
ning.

– Vi behöver skapa lärmil-
jöer som främjar elevcentre-
rade arbetssätt och det livs-
långa lärandet. Den digitala 
kompetensen är ett måste för 
den nya tidens krav på kre-
ativitet och entreprenöriellt 
lärande, säger Peter Madsen 
och Per-Erik Lundahl, an-
svarig på IT-avdelningen.

350 elever får egen dator

Jörgen Sundén.Jörgen Sundén.


