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ALAFORS. Föreningen 
Heja hårdrock tapetse-
rar nu kommunen med 
stora rosa plakat.

Budskapet är tydligt 
– Stoppa langningen!

– Vi är stolta över att 
ha fått det här uppdra-
get, säger Fiffi Tjusling.

Skolavslutning och ett som-
marlov som hägrar. En tid på 
året då alkoholkonsumtio-
nen ökar bland landets ung-
domar. I Västra Götaland 
pågår en kampanj i syfte att 
stoppa langningen till min-
deråriga.

– Det är aldrig okej att 
köpa ut alkohol till minder-
åriga. All forskning visar att 
barn och ungdomar som 
får alkohol av sina föräldrar 
dricker mer, säger Thomas 
Berggren på Vakna.

– Man ska också ha klart 
för sig att det är ett lagbrott 
att köpa ut alkohol till ung-
domar som inte fyllt 20 år.

Heja hårdrock har tillde-
lats 500 plakat. Anslagen är 
placerade på lyktstolpar från 
Surte i söder till Hålanda i 
norr.

– Det är en hjärtesak. Vi är 
en drogfri hårdrocksförening 
med många ungdomar. För 

oss var det självklart att anta 
det här uppdraget, säger Fiffi 
Tjusling.

Hur kom det sig att 
ni fick frågan från Ale 
kommun?

– Vi har jobbat ihop med 
Ale Fritid och Vakna i olika 
sammanhang tidigare, bland 
annat som medarrangör i 
Festivalborg. De känner 
till vår inställning i den här 
frågan, säger Fiffi.

Som tack för hjälpen får 
föreningen ett bidrag. Peng-
arna kommer Heja hårdrock 

att använda till ett arrang-
emang som ska äga rum i 
december.

– Vi ska ha en stor konsert 
i Medborgarhuset och då 
krävs det lite investeringar 
för att allt ska bli hundrapro-
centigt, säger Fiffi.

Att det blir ett drogfritt 
arrangemang behöver väl 
knappast tilläggas.

Stoppa langningen!
– Kampanj pågår i Västra Götaland
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Stoppa langningen till minderåriga! Fiffi och Jörgen Tjus-
ling från föreningen Heja hårdrock sätter upp ett rosa plakat 
som tydligt uppmanar vuxna att inte köpa ut alkohol till ung-
domar. 

Vid lunchtid i fredags inträffade en trafikolycka på Jordfallsbron. Fyra bilar var inblanda-
de i kollisionen och en person skadades. Strax därefter uppstod ytterligare en kökrock på 
bron, men den här gången utan personskador.                               Foto: Christer Grändevik

Trafikolycka på Jordfallsbron

I lördags var det öppet 
hus på den nya brand-
stationen i Surte. Rädd-
ningstjänstens personal 
fanns på plats för att 
visa allmänheten runt i 
de nya lokalerna. Brand-
männen demonstrera-
de hur räddningsarbetet 
går till i samband med 
en trafikolycka och det 
blev även uppvisning 
av släckteknik. Alla be-
sökare bjöds på grillad 
korv med bröd.
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