
NÖDINGE. Störa lang-
ningen.

Så heter den kampanj 
som Länsstyrelsen, 
Polisen och 33 kommu-
ner i Västra Götaland 
genomför just nu.

Närmare tusen skyl-
tar har satts upp i 
Ale med budskapet: 
”Sett någon som säljer 
alkohol till ungdomar? 
Tipsa polisen”.

De knallrosa plakaten syns 
från Surte i söder till Skepp-
landa i norr. Under två hel-
dagar i förra veckan var An-
dreas Holmgren, Ale Fritid, 
runt i kommunen för att till-
sammans med ungdomar från 
föreningen Löftet få skyltar-
na på plats.

– Det är bra att ungdomar-
na själva har fått vara med och 
sätta upp skyltarna, säger 
kommunens drogförebygga-
re Thomas Berggren.

Varje dygn förs det in mer 
än en halv miljon burkar 

starköl i Sverige. I undersök-
ningar har frågor ställts till 
ungdomar om det är lätt att 
få tag på alkohol. Ofta svarar 
sex av tio ungdomar mellan 
16 och 19 år att det är lätt, 
eller mycket lätt, att få tag på 
alkoholm som smugglats in 
från andra länder.

– Det är tredje året som den 
här kampanjen genomförs. 
Varför Ale kommun inte har 
varit med tidigare beror på att 
vi själva har haft ett väldigt of-
fensivt arbete mot droger. Nu 
kändes det dock rätt att hoppa 
på tåget. De kommuner som 
har varit med tidigare har haft 
goda erfarenheter från kam-
panjen, säger Thomas Berg-
gren.

Andreas Holmgren kan 
vittna om ett stort intresse 
för kampanjen. Många nyfik-
na Alebor kom fram vid upp-
sättandet av skyltarna.

– Många gör tummen upp 
och tycker det är ett väldigt 
positivt initiativ, säger Andre-
as och fortsätter:

– Det finns en anledning 

till att kampanjen genomförs 
under de två inledande veck-
orna i juni. Det råder skolav-
slutning för såväl grundsko-
le- som gymnasieelever och 
dessutom stundar ett som-
marlov.

Forskning visar att ju lätt-
tare det är för ungdomar att 
få tag på alkohol, desto mer 
dricker de. Ju tidigare de 
börjar dricka, desto större 
är risken för beroende och 
andra skador.

– Jag uppmanar allmänhe-
ten att höra av sig till Polisens 
tipstelefon: 114 14. Det är ett 
första steg på vägen. Slutligen 
önskar jag att alla föräldrar är 
på tå och har noggrann upp-
sikt över den alkohol som 
förvaras i hemmet, avslutar 
Thomas Berggren.
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 50% 

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 13.00 
www.beijerbygg.se

Marksten fr 99kr /KVM

20%
på order före midsommar

Succén fortsätter!

Erbjudanderna kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Nödingevägen 7, Ale Torg. Tel 0303-960 90

Öppet Vardagar 10-19, Lördagar 10-15

Hos oss får du som 
är pensionär alltid

10%
rabatt

Välkomna!

Så ska langningen störas
– Länsstyrelsen, Polisen och kommunerna i gemensam aktion

På Ale Torg, och andra allmänna platser i Ale kommun, har skyltar satts upp för att motver-
ka langning till minderåriga. Kampanjen ”Störa langningen” är ett samarbete mellan Läns-
styrelsen, Polisen och 33 kommuner i Västra Götaland, däribland Ale. På bilden ses Andreas 
Holmgren, Ale Fritid, polismännen Björn Ekman och Tom Henricson, tillsammans med ung-
domar från föreningen Löftet, Michelle Torres, Cassandra Holmén, Ellinor Alexandersson och 
Caroline Johansson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Låt en robotklippare 
sköta gräsmattan.
Automower® klipper gräset dag och natt och den hittar själv till sin basstation när 
batterierna behöver laddning. Automower® är lättskött, tystgående, miljövänlig och säker. 
Den har larm och stöldskydd som hindrar obehöriga att använda den. Passar alla typer 
av gräsmattor.

www.husqvarna.se
© 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Du kan alltid delbetala ditt köp 
med Husqvarnakortet. Besök 
www.husqvarna.se för mer info.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 230 ACX
Rek. cirkapris inkl. moms 24.500:-

Ta en paus!

Nära beslut om ny lift till Alebacken

ALE. Ett kommunalt lån 
om 3,125 Mkr och ett 
investeringsbidrag om 
875 000 kronor.

Så ska Alebacken SK 
finansiera en ny lift.

Kommunstyrelsens 
förslag måste först 
beviljas av kommunfull-
mäktige.

Entusiasterna i Alebacken 
ser nu sin anläggning växa på 
alla håll. Trots ekonomiskt 
kärva tider är det ingen hejd 
på satsningarna – alla pussel-
bitar faller på plats. Klubben 
hade ansökt om ett bidrag om 
4,0 Mkr hos kommunen för 
inköp av en ny lift. Det sluta-
de med 875 000 kronor som 
tas från ersättningen kommu-
nen erhåller från PEAB som 
tippar sina massor vid Ale-
backen. Vidare föreslås att Ale 
kommun lånar ut 3,125 Mkr 
till föreningen med krav på 
amortering, 150 000 kronor 
om året. Förslaget ifrågasat-
tes inte i Kommunstyrelsen, 
men det är fullmäktige som 
tar det definitiva beslutet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Slutvandrat. I höst installeras 
med stor sannolikhet en ny lift 
i Alebacken. Klubben får låna 
3,125 Mkr av Ale kommun.


