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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 23 november

Skadegörelse
En 25-årig man går bärsärka-
gång på Ale Torg. Mannen, som 
misstänks vara drogpåverkad, 
slår sönder neonskyltar och 
papperskorgar. Han grips av 
polis, men släpps efter förhör.

Sabotage sker på järnvägs-
spåret i Bohus. Någon lägger 
kabelskrot på rälsen så att 
kortslutning uppstår.

Tisdag 24 november

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in fönstervägen 
och tillgriper diverse gods.

Ett fall av utpressning och 
övergrepp i rättssak sker i 
Nödinge. En man blir hotad 
med pistol. Det finns ett signa-
lement på gärningsmannen.

Torsdag 26 november

Brand på skola
Ett ärende, rubricerat som 
mordbrand, sker på Surtesko-
lan klockan 10.40. Någon tänder 
uppsåtligen eld på brännbart 
material i den lokal där för-
skolebarnen håller till. Det slår 
upp lågor och spridningsrisk 
föreligger. Räddningstjänsten 
rycker ut till platsen.

En bilist smiter från sin ben-
sinnota på OKQ8 i Nödinge. Det 
finns spaningstips i ärendet.

Fredag 27 november

Däcktjuvar
Ur ett olåst garage i Älvängen 
tillgrips fyra vinterdäck på alu-
miniumfälg. 

Måndag 30 november

Verktyg tillgripna
Containerinbrott på en byggar-
betsplats i Nödinge. Handverk-
tyg tillgrips. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/11 – 30/11: 40. Av 
dessa är tre biltillgrepp och tre 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. Ensamma 
och övergivna ute i 
skogen.

Då kom räddningen.
Polisman Petter och 

hans hund Ulli letade 
rätt på Älvängensko-
lans barn som gått 
vilse i skogen.

Det kan låta dramatiskt, men 
faktum är att den dramatiska 
aktionen var fejkad. Barnen 
i Älvängenskolan, klass F-
2, har under hösten arbetat 
med temat ”Hitta vilse” och 
i onsdags morse var det spek-
takulär final.

– Jag har gått Civilför-
svarets utbildning ”Hitta 
vilse” och överför nu mina 
kunskaper till skolbarnen. Vi 
har jobbat med det här temat 
under hösten när vi varit 
i skogen, förklarar lärare 
Linda Bergfelt.

Gyllene regler
Eleverna har fått lära sig de 
tre gyllene reglerna som 
gäller då man gått vilse i 
skogen:

• Stanna kvar på samma 
plats – krama träd.

• Gör dig hörd.
• Håll värmen.
Rejält påpaltade med 

varma tröjor, regnkläder och 
stövlar gav sig barnen ut i 
novemberrusket. De hade 

gett sig ut för att leta julde-
korationer, men plötsligt var 
de vilse i skogen. Tur var då 
att polisens fyrbente vän Ulli 
med hjälp av god hörsel och 
känsligt luktsinne kunde 
spåra de ”utsatta” barnen.

– Vi har visselpipa med 
oss för att folk ska höra oss. 
Sedan har vi med oss russin 
om vi blir hungriga. Det är 
bra med russin för det ger 
energi, säger Melvin som 
såg märkbart belåten ut när 
polisens hundpatrull dök upp 
utan förvarning.

– Det är bra att bygga en 
koja, där kan man ta skydd. 
En annan sak man ska tänka 

på är att hänga upp saker i 
träden, så att det är lättare 
att spåra den som har gått 
vilse. Man ska inte ta av sig 
mössan, för då börjar man 
frysa. Det är bättre att hänga 
upp en påse, förklarar Julia.

Aningen frusna och blöta, 
men glada över att ha blivit 
hittade kunde barnen åter-
vända till Älvängenskolan. 
Det bestående minnet av 
dagen blev nog ändå mötet 
med polishunden Ulli.

Vilsna skolbarn funna av polisen
– Glädjen stor när hunden Ulli kom på besökär hunden Ulli kom på besök

I SKOGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vilse i skogen. Barnen från Älvängenskolan har precis blivit upptäckta av polismannen 
Petter och dennes hund Ulli.

Petter och hunden Ulli var uppskattade gäster i skogen.

Jag kan, 
du också! 
Vill du som ungdom vara med 

och förändra di
n situation i 

Ale kommun? 

Hör av dig til
l 

det nya ungdomsrådet:

sven. nielsen
@ale.se

tel. 0303-33 01 15/360

Lördagen den 12 decem-
ber blir det stipendiekonsert 
i Ale gymnasium. Marika 
Dahlbäck, cello, och Emma 
Gilljam, piano, inbjuder till 
musikunderhållning i jul-
brådskan. Njut av två unga 
musikers tolkning av verk av 
Schnittke och Schumann. 

Marika började spela cello 
som fyraåring för mamma 
Katharina. 2002 flytta-
de hon till Stockholm för 
att studera vid Lilla Aka-
demiens musikgymnasium. 
Marika har en kandidatexa-
men från Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm, och 
går nu sitt andra år på mas-
ternivå för Truls Mørk vid 
Norges Musikhögskola.

Marika har konserte-
rat flitigt både i Sverige och 
Norge, och har deltagit vid 
ett flertal festivaler och mas-
terclasses. Tillsammans med 
Trio del Sol har hon nyli-
gen uruppfört ett stycke av 
Thomas Jennefeldt, på be-
ställning av Kungliga Mu-
sikalisk Akademien. Marika 
har sina rötter i Mauritz-
berg i Hålanda och erhöll 
Ale kommuns kulturstipen-
dium 2008.

Emma Gilljam är ur-
sprungligen från Söder-
hamn, men bor och arbe-
tar sedan flera år tillbaka i 
Stockholm som frilansan-
de pianist och pianolära-
re. Hon har en musikerexa-
men från Kungliga Musik-
högskolan och en magister-
examen i kammarmusik från 

KMH/Edsberg. Hon har 
framträtt som solist i flera 
orkestrar med pianokonser-
ter av bland annat Mozart 
och Grieg.

Emma är medlem i 
Stockholm Chamber Trio 
som rönt framgång i såväl 
Sverige som utomlands, i 
oktober 2008 var trion på 
turné i Kina i regi av Riks-
konserter. Emma har också 
konserterat i Holland, 
Norge och Finland. Huvud-
numren under konserten 
är  Schumann Fünf Stücke 
in Volkston och Schnittke 
sonat i fyra satser. 

Biljetter till eftermiddags-
konserten kan bokas på bib-
lioteket i Nödinge.
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Stipendiekonsert stundar i Ale 

Cellisten Marika Dahlbäck 
underhåller på stipendie-
konserten i Ale gymnasium 
nästa lördag.

Nominera din förening på: 
www.gotaenergi.se/sponsringGöta energi – enklast ger mer. 

 telefon: 020-23 15 00   www.gotaenergi.se

Nominera din förening till 
Göta energis sponsringspott 2010.
Amerikansk fotboll, badminton, bandy, bangolf, baseboll, basket, biljard, bilsport, bingo, bob, bord-
tennis, bowling, boxning, bridge, brottning, budo, bågskytte, casting, curling, dans, dragkamp, fi lm, 
fl ygsport, fotboll, foto, friidrott, frisbee, fäktning, golf, gymnastik, gång, handikappidrott, innebandy, 
ishockey, jakt, judo, kanot, klättring, konst, konståkning, mångkamp, orientering, ridsport, rodd, 
rugby, segling, skidor, skidskytte, skridsko, sportdykning, squash, styrkelyft, sång, taekwondo, 
teater, tennis, triathlon, varpa, vattenskidor, volleyboll eller kanske vävning? 

Visa att du också är ett Ale-fan


