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Måndag 25 maj

Inbrott i klubbstuga
Inbrott i Ale 90 IK:s klubbstuga 
i Furulund. I samband med 
inbrottet sker också skadegö-
relse på platsen.
Villainbrott i Skepplanda. 
Alkohol, tobak och en kamera 
tillgrips.
Flera anmälningar inkommer 
från Surte båthamn. En båt-
motor tillgrips och en båt som 
ligger förtöjd släpps loss. 

Tisdag 26 maj

Inbrott i butik
Inbrott i en spelbutik i Nol. 
Gärningsmännen tar sig in i 
fastigheten genom att göra hål 
i taket. De försvinner från plat-
sen med cigaretter och snus.
Ett elskåp i Alafors, tillhörande 
Ale Elförening, utsätts för 
skadegörelse. Detta resulterar 
i att en del abonnenter blir 
strömlösa. 
Mopedbrand på en gångstig i 
närheten av Vikaredsvägen i 
Älvängen.

Onsdag 27 maj

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Tjuvarna 
tar sig in via ett källarfönster. 
Alkohol och diverse elmaskiner 
tillgrips.

Torsdag 28 maj

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott på Klöversti-
gen i Nödinge.

Lördag 30 maj

Skadegörelse
Det staket som omger lusthu-
set vid Svandammarna i Surte 
sparkas sönder. Tillhörande 
staketpinnar eldas upp. En 
gärningsman glömmer kvar 
föremål på platsen.
En 83-årig pensionär i Bohus 
får två okända män på besök. 
Efter att männen lämnat bosta-
den upptäcker målsägande 
att en plånbok och kontanter 
tillgripits.

Måndag 1 juni

Bil i butik
En bil kör in i entrén till Tempo 
i Nol. Händelsen inträffar 
vid två-tiden på morgonen. 
Tre rutor krossas. Det är för 
närvarande okänt om något 
tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/5 – 1/6: 76. Av dessa 
är sju olaga hot, sex narkoti-
kabrott, tre biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Stefan Björk började sin an-
ställning som driftledare den 
2 mars i år. Han har ett drygt 
30-årigt förflutet inom kollek-
tivtrafiken.

– Jag tog busskort 1978. Två 
år senare började jag arbeta 
med färdtjänst och handi-

kappsfordon och verkade som 
chaufför, förman och driftle-
dare. För tio år sedan var jag 
med och startade upp Göte-
borgs Spårvägars garage här i 
Älvängen, som Swebus nu tar 
över. Däremellan har jag arbe-
tat på beställarsidan hos Väst-

trafik, berättar Stefan Björk 
som för övrigt bor i kommu-
nen.

– Jag flyttade till Nol 1981 
och bodde där i några år innan 
det blev Älvängen. Jag stortrivs 
och nu blir det dessutom nära 
till jobbet.

Vad fick dig att hoppa på 
den här tjänsten?

– Det är en utmaning att 
få vara med och starta upp 
något nytt. Det krävs mycket 
arbete och planering, men det 
är roligt.

Vad är din huvudsakliga 
uppgift som driftledare?

– I korta drag så är det att 
se till så att personalen mår 
bra och att vi har fungerande 
och fräscha fordon. Att drif-
ten fungerar som den ska helt 
enkelt.

Vad det gäller personalen 
så kommer cirka 80 % av de 
chaufförer som kör för Gö-
teborgs Spårvägar idag att 
fortsätta sin tjänstgöring på 
Swebus.

– Det blir också en hel del 
nya ansikten eftersom perso-
nalgruppen utökas då det införs 
mer helgtrafik i den nya tidta-
bellen, säger Stefan Björk.

Lagom till att Swebus tar 
över kollektivtrafiken kommer 
helt nya bussar att trafikera 
samtliga linjer. 37 nya bussar 
har köpts in, vilka kommer 
att tas i drift under somma-
ren. Endast en buss, som har 
några år på nacken, kommer 

att finnas tillgänglig som re-
servfordon.

– Den nya vagnparken 
består av två typer av fordon. 
En lite längre buss som mäter 
14,5 meter (Lila Express) och 
som har lite större kapacitet 
samt ett tvåaxligt fordon som 
är knappt 13 meter (regionvag-
nar). Samtliga bussar är välut-
rustade med bland annat ac, 
trepunktsbälten på alla platser 
och låg entré som gör dem han-
dikappvänliga, säger Andreas 
Baljhagen på Volvo Bussar.

Alkolås standard
– Noterbart är också att alkolås 
är standard på alla dessa fordon 
och att det finns ett automa-
tiskt brandsläckningssystem.

Stefan Björk är mycket belå-
ten med de nya bussarna, som 
inte bara välkomnas av resenä-
rerna.

– Naturligtvis innebär det 
ett lyft även för våra chaufförer. 
Trots att det är två olika buss-
modeller är förarmiljön den-
samma. Det är sköna förarsto-
lar och fordonen är lättmanöv-
rerade, säger Björk.

– En annan viktig aspekt är 
att det är miljövänliga bussar 
med effektiv bränsleförbruk-
ning. Den största miljövinsten 
vore ändå att få ännu fler att 
åka kollektivt.

Vad har du att säga till re-
senärerna inför övertagan-
det den 14 juni?

– Låt bussarna vara nya. Det 
är installerat övervakningska-
meror i bussarna för att stävja 
den utbredda skadegörelsen. 
Tyvärr är sönderskurna säten 
och klotter vardagsmat, avslu-
tar Stefan Björk.

JONAS ANDERSSON

Dags för Swebus att ta över kollektivtrafiken
– 37 nya bussar börjar rulla i Ale kommun

Andreas Baljhagen, Volvo Buss, och Stefan Björk, driftledare 
på Swebus, visar upp en av de nya bussar som kommer att 
rulla i Ale kommun från och med den 14 juni.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01

Öppet Mån-fred 10-18, lörd 11-15
www.karebybil.se

Köp din bil i Kareby
Audi A2 1,4 -01 47.900 kr
Audi A3 1,9 TDI 5-D -02 54.900 kr
Audi A6 3,0 Auto Skinn -02 69.900 kr
Audi A6 2,4 Quattro -98 39.900 kr
BMW 320 CI Coupe -02 93.500 kr 
BMW 320 I Touring -06 179.900 kr
BMW 320 IA Touring -00 49.900 kr
BMW 320 Touring -04 99.900 kr
BMW 525 DA Touring Diesel -04 169.900 kr
BMW X3 2,0D -06 199.900 kr
Cadillac De Ville 4-D HT -69 138.000 kr
Chevrolet Van SSX V8 FULL UTR -04 249.900 kr
Ford Focus 1,6 Flexifuel Kombi -04 53.500 kr
Ford Mondeo 2,0 -03 59.900 kr
Ford Mondeo V6 ST 200 Kombi -01 27.900 kr
Ford Mustang 4,0 V6 -05 154.900 kr
Hyundai Accent 1,6 GLS -04 44.900 kr 
Hyundai i30 2,0 CRDI Kombi -08 154.900 kr
Kia Cee´d 1,6 Crdi SW -08 149.900 kr
Kia Cee´d 1,6 EX Automat -07 109.900 kr
Kia Cee´d 1,6 SW crdi -08 158.900 kr
Kia Magentis V6 -02 44.900 kr
Kia Picanto 1,0 EX ECO -07 79.900 kr
Kia Rio 1,6 Sport -06 79.900 kr
Kia Sephia 1,5 LS -99 19.000 kr
Lincoln Town Car LIMO -00 189.900 kr
Mazda Tribute 3,0 V6 Automat -02 49.900 kr 
Mercedes-Benz S 500  -97 79.900 kr
Mercedes-Benz Vito 111 CDI -05 78.000 kr 
Mitsubishi L200 2,5TD -06 99.900 kr
Nissan Primera 2,0 Kombi -02 44.900 kr
Nissan Micra -05 59.900 kr

Opel Astra 1,6 -00 24.900 kr
Opel Astra 1,6  Kombi -04 64.900 kr
Opel Corsa 1,2 -04 59.900 kr 
Opel Corsa 1,2. -05 64.900 kr
Opel Vectra 2,2 Skinn -02 54.500 kr
Opel Vectra 2,2 -06 99.900 kr
Peugeot 207 1,6 XS Kombi -08 124.900 kr
Peugeot 307 2,0 SW Kombi -04 64.900 kr
Renault Megane 1,6 Cab -98 44.900 kr
Renault Megane 1,8 4.500 mil -02 42.500 kr 
Saab 9-3 2,0T Sport Edition -00 29.900 kr
Saab 9-3 2,0T Vector -04 74.900 kr
Saab 9-5 AERO Sportcombi -05 134.900 kr
Saab 9-5 Kombi -00 34.900 kr
Saab 9000 CSE 2,0t Automat -98 26.500 kr
Skoda Octavia 2,0 TDI DSG -07 159.900 kr 
Suzuki Grand Vitara 1,9 DDIS -07 149.900 kr
Toyota Land Cruiser SR5 V8 -05 189.900 kr
Toyota Yaris 1,3 Automat -01 44.900 kr
Volkswagen Golf VR6 -93 17.500 kr
Volkswagen Passat 1,8 -99 39.900 kr
Volkswagen Transporter 1,9 TDI -04 96.000 kr
Volvo S40 -00 24.900 kr 
Volvo S40 N 2,4i Business -05  103.900 kr
Volvo S60 2,4T Business -01 74.900 kr
Volvo V70 2,4D Automat -06 119.900 kr 
Volvo V70 2,4T AWD Automat -01 74.900 kr
Volvo V70 2,5T Business -04 104.900 kr 
Volvo XC70 2,5T AWD -00 49.900 kr

Bayliner 245 Ciera Sunbridge -03 329.000 kr

ÄLVÄNGEN. Söndagen den 14 juni tar Swebus över 
all kollektivtrafik i Ale efter Göteborgs Spårvägar.

Den tveklöst största förändringen är att helt 
nya bussar kommer att rulla i kommunen.

– Vi har köpt in 37 nya bussar som successivt 
tas i drift nu under sommaren, säger driftledare 
Stefan Björk.


