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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 15 juni

Kontorsinbrott
Kontorsinbrott i Nödinge. Tv- 
och datorutrustning tillgrips.

Stöld på byggarbetsplats i 
Älvängen. En container bryts 
upp och verktyg och maskiner 
tillgrips.

Anlagd brand i Älvängen. En 
väktare ser ungdomar åka från 
platsen på mopeder. Väktaren 
lyckas själv släcka elden.

Tisdag 16 juni

Stöld i verkstadslokal
Inbrott i en verkstadslokal i Nol. 
Tjuvarna bryter upp ett fönster 
och tillgriper dataskärmar.

Villainbrott rapporteras från 
Älvängen.

Inbrott i en av Peabs bygg-
bodar i Älvängen.

Onsdag 17 juni

Hästar frisläppta
Någon tar sig upp till Ale Jen-
nylunds Ridklubb och släpper 
ut tre hästar från stallet.

Torsdag 18 juni

Våld mot tjänsteman
En berusad kvinna brukar våld 
mot en väktare på Ale Torg.
Det börjar brinna på en 
altan på Södra Klöverstigen i 
Nödinge. 

Söndag 21 juni

Inbrott i Surte
Inbrott i Surte Kulturhus. 
Diverse gods tillgrips.

Måndag 22 juni

Inbrott på förskola
Inbrott på Änggårdens förskola 
i Nol. Gärningsmännen söker 
igenom lokalen. Det är ännu 
okänt om  något tillgripits.

Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening anmäler nattlig 
vandalisering av två tält i 
Prästalund.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/6 – 22/6: 68. Av 
dessa är sex bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

I helgen utsattes busshållplat-
sen Nol Station för skadegö-
relse. Det har hänt upprepade 
gånger den senaste tiden.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Mer än en kvarts 
miljon barn lever i fat-
tigdom i Sverige. 

Dessa barn blir ofta 
kvar hemma under 
sommaren, utan till-
gång till kommunala 
fritidsaktiviteter. 

En aktuell undersök-
ning visar att var fjärde 
kommun inte finansie-
rar läger eller andra 
sommarlovsaktiviteter 
för barn, ungdomsgår-
darna stänger och sim-
hallsavgifterna är höga.

I Majblommans rapport 
”Varken skärgård eller 
doktor” redovisas kommu-
ners satsningar på barnom-
sorg och fritidsaktiviteter 
under sommaren. Att bada 
och simma hör sommaren 
till, men av sommarlovs-
rapporten framgår att fyra 
av tio kommuner semes-
terstänger simhallarna och 
närmare varannan kommun 
tar 25 kronor eller mer i 
simhallsavgift. Det gör inte 
Ale kommun som dessutom 
också erbjuder sommarsim-
skola i Skepplanda simhall 
under juni. I juli stänger sim-
hallen precis som i många 
andra svenska kommuner.

En av tio har öppet
Kommunundersökningen 
visar också att drygt hälften 
av kommunerna stänger sina 
ungdomsgårdar och andra 
aktivitetslokaler under som-
maren, bara en av tio har 
öppet som de brukar.

- Det är oacceptabelt att 
rusta ned servicen kring 
barn på sommaren, säger 
Lena Holm, Majblommans 
generalsekreterare. Många 
skollovslediga barn och ung-
domar stannar hemma under 

hela eller en del av somma-
ren. Då är det viktigt att de 
också har något att göra och 
någonstans att ta vägen.

Inom förskoleverksamhe-
ten är det vanligast, i nio av 
tio kommuner, att vissa för-
skolor stängs men att man 
då erbjuder verksamhet vid 
någon annan enhet. Två 
kommuner svarar att man 
helt semesterstänger för-
skoleverksamheten. När det 
gäller fritidshemmen har få 
öppet som vanligt, verksam-
heten flyttas ofta till någon 
annan enhet.

I rapporten listas kom-

muner där barnfamiljer med 
försörjningsstöd får extra 
bidrag inför semestern. Hit 
hör Ale där familjer som har 
haft socialbidrag i mer än ett 
år får 500 kronor extra per 
barn, Borlänge som kan ge 
bidrag till exempelvis kollo, 
utflykt och avgift till fotbolls-
skola, Hörby som erbjuder 
familjer möjlighet att koppla 
av tillsammans med sina 
barn på annan ort, Partille 
med extra bidrag till som-
maraktivitet som kan sökas 
av barnfamiljer som har ett 
långvarigt biståndsberoende 
och Tibro som betalar ut en 

sommarpeng på 500 kronor 
till barn under 15 år.

Erbjuder sommarjobb
De flesta kommuner erbjuder 
möjlighet till sommarjobb 
för skolungdom, men bara 
14 procent garanterar jobb 
till alla sökande. I ett antal 
kommuner påverkas beslu-
ten om ekonomiskt bistånd 
till familjer om hemmava-
rande barn sommarjobbar. 
Ale kommun erbjuder 200 
ungdomar sommarjobb.

Majblommans lokalför-
eningar delade förra året ut 
drygt 24 miljoner kronor i 

bidrag till barn i olika delar 
av Sverige. Mest pengar, 3,4 
miljoner, gick till barn som 
behövde nödvändiga men 
kostsamma saker, det är 33 
procent mer än året innan. På 
andra plats kommer bidrag 
till semester eller andra akti-
viteter med familjen med 2,6 
miljoner kronor. Till barn 
som ville få åka på läger eller 
koloni fördelades 1,8 miljo-
ner kronor.

Krisen slår mot fattiga barn

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Finanskrisen slår nu också mot många barn - och då mot de som redan har det svårt. Ale utmärker sig dock positivt på flera punkter i Majblommans kom-
munundersökning. Bland annat får familjer med försörjningsstöd extra bidrag inför semestern.
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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.
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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!

Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, Alvhem•0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se
Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

DET KOMPLETTA 
HUSVAGNSFÖRETAGET 

MED PERSONLIG SERVICE
”Åk inte över ån efter vatten”

Bra fi nansiering • Vi löser dina gamla lån • Serviceverkstad 

Välvårdade begagnade husvagnar och husbilar till bra pris!

Välkomna!


