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ALE. – Missbruket ökar, 
särskilt bland unga – 
och det är drogen GHB 
som nämns allt oftare.

Orden är väktare 
Gert Nilssons.

– Åk med en natt så 
får du se att jag inte 
skojar, säger väktare 
Gert Nilsson.

Sagt och gjort – Ale-
kuriren åkte med i ons-
dagsnatt.

Inga inbrott, inget sabotage 
och inte en enda avhysning. 
Däremot många intressanta 
iakttagelser som bekräftar 
mycket av det som Gert Nils-
son säger.

– Titta, där är pundarens 
bil! Nu ska du se att det lyser 
i huset också. De kokar GHB 
på nätterna och eldar för fullt 
i brasan för att hålla borta 
lukterna, viskar Gert i bilen.

Han har järnkoll på bilar-
nas registreringsnummer, vet 
exakt vilka som är skattade 
och försäkrade.

– Det är inte så svårt. Vi 
är inte särskilt många som är 
ute och kör på nätterna, säger 
Gert och ler.

Kinds Vakt kör emeller-
tid och till sommaren har de 
bevakat objekt i kommunen 
i ett år. Fram och tillbaka 
genom Ale och upp till Ale-
Skövde kyrka i Nygård varje 
natt. Totalt blir det 30 mil om 
dygnet mellan klockan nio 
på kvällen och fem på mor-
gonen. Lokaltidningen åker 
med mellan ett och fem på 
onsdagsnatten.

– Det brukar vara ett lugnt 
dygn, men man vet aldrig. 
Värst är det torsdag till fredag 
och söndag till måndag. Före 
och efter helgen, då görs det 
affärer. Det langas friskt i 
kommunen, säger Gert och 
rabblar upp platser där man 
ofta i skydd av mörker kan 
utföra det som inte tål dags-
ljus...

– Surte hamn, bakom 
Ahlafors fabriker, baksidan 
av Ale Torg, parkeringen vid 

Ale-Skövde kyrka och även 
vid Skepplanda kyrka har jag 
sett hur de gör upp affärer. 
Känns det okej rullar jag fram 
och ber dem ge sig av, men 
det avgörs från fall till fall. 
Jag måste tänka på min egen 
säkerhet också, menar Gert.
Första anhalten denna natt 
blir inte långt från redaktio-
nen, Älvängen Industri och 
Utveckling. Kunden ingår 
i Kinds Vakts bevaknings-
runda, men har också ett till-
lägg för att Gert ska gå ut och 
kontrollera att dörrar är låsta.

– Det har jag redan gjort 
en gång i natt, så andra 
vändan kollar jag bara att allt 
fortfarande är lugnt. Att vi 
kommer tillbaka flera gånger 
under natten gör det svårt för 
eventuella tjuvar att kartlägga 
oss. En fastighet som ligger så 
centralt som den här kan jag 
hälsa på upp till fyra gånger 
på ett dygn. Åker jag förbi 
svänger jag ner och kikar, 
berättar Gert.

Lödöse/Nygård
Siktet ställs sedan in på 
Lödöse och Nygård. Ica Mat-
kassen blir nästa besök. En 
grundlig genomgång, särskilt 
på baksidan väntar.

– Det är mycket småglin 
som gillar att sabotera, det 
kan vara allt från klotter till 
att välta ut sopor. Ikväll ser 
det bra ut, säger Gert och vi 
kör vidare mot Electrolux i 
Nygård.

– Jag brukar ta en sväng 
förbi här. De är inte kunder 
hos oss än, men jag tror det 
är ganska nära. Det är bra 
om vi kan få fler kunder här 
uppe för det betyder att vi kan 
lägga lite mer tid. Idag är det 
bara Ale-Skövde kyrka som vi 
bevakar.

Från den ena kyrkan till 
den andra. Skepplanda nästa. 
På vägen dit passerar vi ånyo 
Ica Matkassen.

– Det är det som är så bra. 
Om någon har iakttagit vår 
första rond här och tror att 
vi har åkt för gott blir vårt 
återtåg en halvtimme senare 
en obehaglig överraskning, 

understryker Gert.
Skepplanda kyrka ligger 

vackert uppe på kyrkbacken. 
Kinds Vakt fick uppdraget att 
rondera runt kyrkan sedan 
den vandaliserats svårt i vint-
ras.

– Klottret på kyrktornet 
var så respektlöst! Den här 
ronden skulle nog vissa känna 
som kuslig, men för mig blir 
det en bra promenad efter 
ganska många mil i bilen. Jag 
kollar att alla förråd är låsta 
och gör ett allmänt svep runt 
området, berättar Gert.

Albotorget får också ett 
besök, eftersom församlings-
hemmet ligger där. Det gör 
att alla verksamhetslokaler 
i centrala Skepplanda körs 
förbi av väktare Nilsson.

– Här kan vara lite oro-
ligt på vissa helger, men det 
är mest vanligt bus och jag 
känner flera av dem. Det går 
alltid att snacka med dem.

Vi glider sakta ner mot 
Älvängen, kör genom cen-
trum och sätter kurs söderut. 
Gert Nilsson pekar stolt på 
vägentreprenörernas arbets-
fordon.

– Nu parkerar de med tan-
klocket ut mot vägen. Per-
fekt. Är det någon som för-
söker slanga ser i princip alla 
det. Jag tror inte slangningen 
är ett så stort problem längre. 
Det beror säkert delvis på 
ökad bevakning, men också 
på att vara uppmärksam på 
hur och var man parkerar for-
donet.

Ökad trafik
Det är när vi närmar oss de 
centrala och södra delarna av 
kommunen som ”trafiken” 
ökar. 

– Här nere är det mer folk i 
rörelse alla timmar på dygnet 
– på gott och ont. Nattetid är 
det mest på ont, säger Gert. 

Han pekar på avställda 
bilar, platser där det brukar 
langas och tillverkas svart-
sprit och vad han misstänker 
är GHB.

– Jag vet att det säljs och 
langas mycket GHB just nu. 
Det är inga egna slutsatser, 

utan jag har fått det bekräf-
tat. Vad som gör mig väldigt 
orolig nu är att det verkar 
nå ungdomar i allt större 
utsträckning. Vi har hand om 
stängningen av McDonald’s 
på Ale Torg och där hänger 
det många ungdomar. De har 
flera gånger visat att de kan få 
tag på GHB under halvtim-
men och jag har en känsla av 
det är mest tjejer. Innan det 
händer något måste föräld-
rarna informeras om vilken 
fara ungdomarna utsätter sig 
för. Det är oerhört små mar-
ginaler när man tar GHB, 
säger Gert och berättar att 
han själv är tonårsförälder.

Resan fortsätter. Vi åker 
dit Kinds Vakt har sina bevak-
ningsobjekt, men vi åker också 
in på andra områden. Plötsligt 
är vi uppe vid gokartbanan i 
Nödinge.

– Jag brukar ta en sväng 
hit upp. Här kan allt möjligt 
gömma sig. Ibland kommer 
de i full fart nedför backen. 
Jag vet inte vad de har för sig, 
men det känns bra att störa. 
Det är lite samhällstjänst, att 
när vi ändå är ute och åker kan 
vi lika gärna se oss omkring. 
Även om de inte våldgästar 
mina klienter, så ska de inte få 
vila någon annanstans heller 
– inte i den här kommunen i 
alla fall.

Det finns undantag även 
för Gert Nilsson. Han berät-
tar om ett 40-tal personer 
som han tror saknar hema-
dress. Några av dem bor hos 
bekanta, andra i gamla hus-
vagnar.

– De är väl inte guds bästa 
barn, men en del av dem låter 

jag vara för de har lovat att 
aldrig ställa till något där våra 
bevakningsskyltar hänger. De 
gör så gott de kan och menar 
egentligen inget ont. De stjäl 
lite metall för att få ihop det. 
Jag orkar inte bli förbannad 
på alla, men de som langar 
något till oskyldiga – ungdo-
mar i synnerhet – tänker jag 
göra allt för att sätta dit.

Enligt Gert Nilsson är den 
största krigszonen i Surte. 
Här händer det saker både 
i centrum, hamnen och på 
industriområdet, men allra 
mest runt det gamla stations-
huset. Så även denna natt.

Skumma affärer
– Det finns ingen i det huset 
som har en helt ny Volvo, 
säger Gert när vi kommer 
fram.

Vi ser hur två personer 
kommer ut ur huset över-
lämnar något, tar emot något 
annat, bildörren slås igen och 
bilen rullar iväg.

– Det var den affären, kon-
staterar Gert.

Klockan halv fyra rullar 
vi förbi Glasbruksmuseet i 
Surte. Ett ungt par har hittat 
kärleken.

– Opåverkade hade de 
knappast valt den platsen va?

Vi kör in genom grindarna 
till Rune Sporres och Surte 
Åkeris område. Allt är öde. På 
området bor också ett antal 
vägarbetare i sina husvagnar.

– De bidrar till ökad säker-
het. Det är bra med rörelse 
i området. Det håller borta 
många pundare, menar Gert.

Längs resan, såväl upp som 
ner genom Ale, stannar han 

bilen vid NCC, PEAB och 
SVEVIA (före detta Väg-
verket produktion). På vissa 
arbetsplatser öppnar vi grin-
darna efter att ha meddelat 
larmcentralen om vår närvaro 
– på andra platser tittar bara 
Gert i marken.

Plomberingar
– Nä, här har det inte varit 
någon. Jag lägger ut lite 
fällor eller plomberingar. Om 
någon passerat på vägen ser 
jag det. Efter midnatt är det 
nämligen bara jag som ska 
vara här.

Sjövallens idrottsplats, 
Ahlafors Fabriker och sedan 
väntar ännu en stängning av 
LB:s Mekaniska i Älvängen 
som tillhör Gert Nilssons 
nattliga rutiner.

– När siste man har gått 
ringer de mig. Sen kör jag 
förbi och kollar att de har 
släckt, larmat och låst alla 
dörrar.

Under resan från Nygård i 
norr till Surte i söder har ett 
40-tal objekt kontrollerats 
enligt avtal, men många fler 
har nytta av väktarnas när-
varo.

– Absolut. Bara det faktum 
att vi rör oss i kommunen 
förhindrar många brott. Det 
finns dessutom fler säkerhets-
bolag som rullar i området.
Tillsammans gör vi samhället 
en stor tjänst, säger Gert Nils-
son efter 30 mils körning. 

Imorgon väntar 30 nya.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

01.00. Utby Maskin i Älvängen. 
Älvängens industri och Utveckling. 
Koll av dörrar och fönster.
01.15.  Ica Matkassen i Lödöse. Kör 

runt butiken.
01.25. Vid Electrolux i Nygård.
01.31. Ale-Skövde kyrka i Nygård. 
Yttre kontroll.
01.40. Passerar genom Lödöse cen-
trum.
01.48. Skepplanda kyrka. Rond runt 
kyrkan och kontroll av tillhörande 
byggnader.
02.00. Albotorget och kontroll av 
församlingshemmet.
02.08. Stannar vid Utby Maskin. Ny 
koll av fönster och dörrar.
02.17. Kontroll av PEAB:s arbets-
platsområde och platskontor i Ala-
fors. Rond och kontroll av fordon.

02.30. Kontroll av misstänkta fast-
igheter. Det lyser i samtliga – mitt i 
natten.
02.40. Svevia i Nol vid Pollex. 
Öppnar grindarna och går en rond 
på området.
02.53. Ale Lion, Rödjans väg i 
Nödinge.
02.59. Ett varv runt Mc Donald's.
03.09. Lisas Sprängtjänst, grinden 
till bergtäktsområdet och Jakobsdal 
checkas av.
03.15. NCC södra vid Stora Viken. 
Säkerställer att inget passerat områ-
det genom kontroll av "plombering".
03.20. NCC vid Eka.
03.23. Montano.
03.26. LB:s Mekaniska ringer och 
meddelar att de lämnar lokalen.
03.28. Surte hamn. Upptäcker 

avskyltad bil.
03.32. Iakttar bil som anländer 
stationshuset. Utbyter något och 
lämnar snabbt.
03.39. Noterar ett förälskat par 
utanför Glasbruksmuseet. Kör in på 
Surte Åkeris lagerhotellsområde. 
Rond.
03.44. Surte centrum. Bil anlän-
der. Utbyter något med två personer 
som tagit ut pengar vid bankomaten. 
Lämnar platsen någon minut senare.
03.56. Svevia vid Jordfallsbron på 
Kungälvssidan.
04.07. Passerar Ale Torg.
04.14. Sjövallens IP i Alafors. Kon-
troll av klubbhus.
04.20. Ahlafors Fabriker.
04.30. Gert går rond inne på LB:s 
Mekaniska och redaktören går hem.

Så här körde vi...

I samhällets tjänst
– Gert Nilsson bevakar sina kunder och mer därtill

Gert Nilsson på Kinds Vakt ronderar och 
bevakar ett 40-tal objekt i Ale kommun 
varje natt. "Det har hela samhället nytta 
av. Ju fler väktare som ronderar i komm-
munen, desto bättre" säger Gert. Skepp-
landa kyrka bevakas noga efter den se-
naste vandaliseringen.


