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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 30 november

Brand i Nödinge
Ett plaströr antänds varför 
bron mellan Nödinge kyrka och 
församlingshemmet stängs av. 
Räddningstjänsten rycker ut till 
platsen.

Tisdag 1 december

Villainbrott
När en villaägare i Älvängen 
anländer hemmet ser han en 
okänd man lämna bostaden. 
Målsägande springer efter ved-
erbörande, men utan att hinna 
ifatt honom. Huset är genom-
sökt och gods tillgripet.

Ytterligare ett villainbrott 
rapporteras från Älvängen. 
Diverse elektronikprylar till-
grips.

Onsdag 2 december

Stöld av motorcyklar
Inbrott i båthallen i Nödinge 
hamn. Tjuvarna kommer bland 
annat över två motorcyklar, 
en båt med tillhörande motor 
samt en släpkärra.

En medvetslös man påträf-
fas i Bohus centrum. Mannen är 
med stor sannolikhet påverkad 
av GHB. Mannen omhändertas 
av polisen och han är misstänkt 
för narkotikabrott, eget bruk 
samt innehav.

Söndag 6 december

Misshandel i Surte
Strax efter midnatt sker en 
anmälan om misshandel i sam-
band med en privat fest i Surte. 
Målsägande uppger att han fått 
en så kallad dansk skalle.

En bilist smiter från sin ben-
sinnota på Statoil i Älvängen. 
Det handlar om 43 liter diesel. 
Spaningstips finns i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/11 – 7/12: 37. 
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Elbilen testas i Leaderprojekt
– Och den lokala turistnäringen ska få en egen plattform
ALE. Elbilen, funkar 
den?

Den frågan tänker 
Energiteknikcentrum 
utreda i samarbete med 
Ale kommun.

En beviljad Leaderan-
sökan gör det möjligt 
att investera i avance-
rad mätutrustning.

Ale kommun har bestämt sig 
för att köpa två elbilar och 
testa dessa på två olika om-
råden. En av bilarna ska an-
vändas inom hemtjänsten och 
den andra i en gemensam bil-
pool för resor inom kommu-
nen. Dessa bilar kommer att 
förses med ett övervaknings-
system för att dokumentera 
allt som händer och sker.

– Fler kommuner än Ale 
är intresserade av hur dessa 
bilar fungerar i fullskalig 
drift. Testet kan förhopp-
ningsvis ge många positiva 
besked, men finns det bris-

ter är det bra om de upp-
täcks tidigt så konstruktö-
ren kan åtgärda. Sammanta-
get hoppas vi att den här sats-
ningen på att testa bilarna in i 
minsta detalj blir ett effektivt 
smörjmedel för elbilens kom-
mersialisering. Det skulle i så 
fall betyda många fler arbets-
tillfällen i Ale kommun, säger 
Kjell Lundgren, ETC.

Projektet omsluter en dryg 
halvmiljon, men i detta ingår 
också en egenfinansiering om 
30%.

– Det är både en jätte- och 
en hjärtefråga för Leader. Inn-
ovationer på energisidan ska 
prioriteras och just elbilens 
framfart kan få en avgöran-
de betydelse för såväl landet 
som världen i övrigt. Det kan 
bli en snöbollseffekt och det 
är klart att vi ska försöka vara 
med och få den i rullning, 
säger Thomas Sundsmyr, 
koordinator för Leader Göta 
älv som syftar till att främja 

landsbygdsutveckling i sam-
verkan mellan föreningsliv, 
näringsliv och kommun.

Ett sådant projekt fick 
också en positiv handlägg-
ning i förra veckan.

– Bo Larsen har fått ihop 
ett bra nätverk med intres-
senter kring turistnäringen i 
Ale och Lilla Edet. Hans idé 
är att skapa ett gemensamt 
webbverktyg för att sälja den 
lokala turismen. Bo har fått 
med alla tre ben, såväl kom-
muner som företag och för-
eningar är involverade, berät-
tar Thomas Sundsmyr.

Ytterligare ett projekt är 
på gång. Det handlar om Jen-
nylundsområdet i Bohus.

– Det kan bli spännande. 
Hittills har alla som kommit 
fram till en konkret ansökan 
fått anslag, säger Thomas 
Sundsmyr.

Ales entreprenörsutbildning 
klar för export till Moldavien
ALE. Ale kommun 
utökar  sitt utbyte med 
Moldavien.

Med SIDA-pengar 
kan entreprenörsut-
bildningen Unga Entre-
prenörer i Nya Europa 
genomföras i Molda-
vien.

– Vi fick dessutom 
bidrag för att paral-
lellt ha ett utbyte på 
ledningsnivå, säger 
projektledare Kjell 
Lundgren.

Ale kommun har valt att försö-
ka utveckla ett fruktbart sam-
arbete med Moldavien. Via 
Statens kommuner och lands-
ting (SKL) ansökte Ale om 
pengar till tre utbytesprojekt. 
Enda avslaget rörde ett lä-
rarutbyte.

– Vi avser att återkomma i 
det ärendet med en förbättrad 
ansökan i januari. Jag tror vi 

har goda chanser att få igenom 
det, säger Thomas Sundsmyr 
som jobbar med de internatio-
nella frågorna i Ale kommun.

Positiv respons gavs emel-
lertid till att genomföra YEE 
– Unga entreprenörer i nya 
Europa –  Moldavien.

– Genomförandet är pla-
nerat till mitten av september 
nästa år. Det är Moldavien som 
har önskat att få hjälp med ut-
bildningsfrågor och då gärna 
i entreprenöriellt tänkande. 
Den här gången kommer vi 
som vanligt att ha deltagare 
från olika länder, men Molda-
verna får hälften av platserna, 
säger Kjell Lundgren.

Övriga länder som kommer 
att sända medverkande ung-
domar är England, Tyskland, 
Italien, Tjeckien och Sverige. 
Totalt omfattar utbildning-
en 20 ungdomar. Som tidiga-
re år genomför Ale kommun 
utbildningen på Krokholmen 

i augusti.
– 2011 hoppas vi att utbild-

ningen även arrangeras i Ita-
lien och Tyskland. Jag hoppas 
verkligen att alla aleungdomar 
ser vilka möjligheter det finns 
till internationellt utbyte, 
säger Kjell Lundgren.

SIDA stöttar YEE i Molda-
vien med 400 000 kronor. 
Ledningsprojektet fick 429 
000 kronor.

– Vi är glada över att de 
har tagit våra ansökningar på 
stort allvar och inte prutat en 
krona. Det gör det möjligt för 
oss att genomföra allt enligt 
våra intentioner. Första led-
ningsutbytet med Moldavien 
kommer att röra frågor som 
droger och trafficking. Vi vill 
gärna sprida vår kunskap om 
hur vi har jobbat med till ex-
empel Vaknaprojektet, säger 
Thomas Sundsmyr optimis-
tiskt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

EV Adapts elbil, en konverterad, Fiat 500, ska testas noga 
av Ale kommun i samarbete med Energiteknikcentrum. 
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