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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 16 mars

Misshandel
En av polisen känd kvinna 
misshandlar en annan kvinna 
i Nödinge. Målsägande får ta 
emot sparkar och slag mot 
kroppen samt upprepat våld 
mot huvudet.

Med hjälp av ett lock till 
en dagvattenbrunn krossas 
en ruta till Aroseniusskolan i 
Älvängen.

Onsdag 18 mars

Inbrott på skola
En ruta krossas och tillgrepp av 
ett tv-spel sker på Kyrkbysko-
lan i Nödinge.

Garageinbrott i Hålanda. En 
röjsåg tillgrips.

Gamla möbler, leksaker och 
kläder dumpas vid Kvarnabo-
vägen i Skepplanda. Ärendet 
rubriceras som miljöbrott.

Torsdag 19 mars

Narkotikabrott
I samband med att en person i 
Nödinge hämtas till förhör gör 
sig vederbörande skyldig till 
narkotikabrott.

En bilist tankar på Statoil 
i Älvängen utan att betala. 
Beloppet uppgår till 651 kronor.

Någon klipper elkablar och 
tillgriper dränkbara pumpar 
från ett företag i Surte.

Fredag 20 mars

Tjuvtankning
Shell i Nol anmäler en tjuv-
tankning.

En yngling grips av polisen 
på bussen mellan Älvängen och 
Göteborg sedan han tillgripit 
ett tv-spel på en fritidsgård i 
Ale. Gripandet kunde ske tack 
vare tips från allmänheten.

Lördag 21 mars

Stöld i Älvängen
I samband med en ungdoms-
samling i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, sker stöld av en 
plånbok, jacka samt datorut-
rustning. Två utpekade gär-
ningsmän finns i ärendet.

En narkotikapåverkad man 
grips på Norra Klöverstigen i 
Nödinge.

Söndag 22 mars

Skadegörelse
En fönsterruta krossas till 
Bohus förskola.

Krossat takfönster rappor-
teras från Garnvindeskolan i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/3 – 23/3: 89. Av 
dessa är sju bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. En grupp 
om fyra kenyaner 
besökte Ale för en tid 
sedan.

De afrikanska gäs-
terna var här i utbild-
ningssyfte inom Stu-
dieförbundets Vuxen-
skolans regi.

Som steg två i pro-
jektet åkte sedan tre 
cirkelledare från Västra 
Götalandsregionen till 
Kenya för att genom-
föra ett helgsemina-
rium med drygt 30 
deltagare.

Sedan knappt 20 år tillbaka 
har SV i Västra Götaland 
samarbetat med KCCBO 
(Kamusinde Christian Com-
munity Based Organizations) 
i området Kimilili i nordvästra 
Kenya. Genom studiecirkeln 
som metod för kunskaps-
förmedling och med stöd av 
lokalt uppbygda bybibliotek 
strävar man efter en positiv 
utveckling av landsbygden 
och dess befolkning.

– Fokus är naturligtvis på 
”hjälp till självhjälp” genom 
biblioteken, studiecirkeln 
som metod och med kvinnor 
som resurs, då mycket av sam-
hällsarbetet och familjearbetet 
utförs av kvinnor, samtidigt 
som kvinnorna i viss mån är 

utestängda från utbildnings-
systemet, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i SV 
Ale och tillika representant i 
regionens så kallade Kenya-
grupp.

I Sverige pågår parallellt 
ett informationsarbete inom 
SV:s lokalavdelningar i Västra 
Götaland om projektet i 
Kenya, för att öka förståelsen 
och viljan till bistånd. Genom 
presentationer och medver-
kan vid olika stämmor och 
styrelsemöten sprider Kenya-
gruppen informationen om 
läget och strävar efter att öka 

viljan att engagera sig och på 
olika sätt bidra.

Stödjande arbete
Under fjolåret sökte SV 
medel från Forum Syd för ett 
utvecklingsprojekt som syftar 
till att i sju av KCCBO:s grup-
per samt KCCBO i sig självt, 
genomföra dels ett antal stu-
diecirklar, dels ett stödjande 
arbete materiellt som syftar 
till en stärkt organisation.

– Som ett första steg i 
projektet kom fyra personer 
till Sverige och Ale för att 
genomgå en snabbutbildning 

till cirkelledare men också en 
kompletterande utbildning 
ibland annat konflikthante-
ring och gruppdynamik med 
syfte att de ska fungera som 
resurspersoner och stöd för 
de cirkelledare vi hanterar i 
steg två, förklarar Inga-Britt 
Karlbom.

Under sin vistelse i Ale 
kommun fick de kenyanska 
gästerna bland annat besöka 
Skepplanda bibliotek, Starr-
kärrs kyrka och Prästalund 
hembygdsgård.

– Det lustiga var att de 
objekt från gamla dagar som 
finns bevarade i Prästalund är 
redskap som används i Kenya 

idag, säger Inga-Britt.
Vidare så besökte delega-

tionen Göteborgs skärgård 
plus att man tog tillfället i akt 
att göra ett studiebesök på ett 
modernt jordbruk.

– De var mycket nöjda med 
vad de hade fått uppleva, säger 
Inga-Britt.

Steg två innebär att tre per-
soner, Inga-Britt Karlbom, 
Stina-Britt Björk och Stefan 
Landberg, har varit i Kenya 
för att utbilda ett 30-tal perso-
ner till cirkelledare i de cirklar 
som ska hållas. Man har också 
påbörjat diskussioner om hur 
uppföljning av projektet och 
cirklarna ska göras så att åter-
rapporten till Forum Syd blir 
så bra som möjligt.

– Projektet ska vara avslu-
tat i december 2009, men vi 
har för avsikt att redan i maj i 
år ansöka hos Forum Syd om 
förlängning med minst ett år, 
avslutar Inga-Britt Karlbom.

JONAS ANDERSSON

Utbildningsprojekt inom Studieförbundet Vuxenskolan
– Kenyaner på besök i Alebesök i Ale

Häftigt var det när kenyanerna för första gången någonsin uppleva känslan att promenera på 
fruset vatten.

Inga-Britt Karlbom, ordfö-
rande i SV Ale och tillika re-
presentant i regionens Ke-
nyagrupp.

De kenyanska gästerna fick göra ett studiebesök på Skepp-
landa bibliotek.
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