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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

ALE. En sommar med 
mycket sol och bad.

Kommunens badplat-
ser har använts flitigt 
av lediga semesterfi-
rare.

– Skadegörelsen har 
varit nästintill obe-
fintlig, men däremot 
utgör nedskräpningen 
ett problem. Det går 
ut över den allmänna 
trivseln, säger park- 
och arbetsledare Leif 
Andresen.

Till skillnad mot förra året 
då juli bjöd på en hel del regn 
och kyla, så har årets högsom-
marperiod inbjudit till sköna 
bad. Inför årets säsong pas-
sade också kommunen på att 
anlägga nya bryggor i Vimmer-
sjön, Hålsjön och Hultasjön.

– Återstår gör Surtesjön där 
vi också ska byta brygga, säger 
Leif Andresen.

Många är de alebor som 
nyttjar badsjöarna under som-
maren. Det är också det som är 
Ale kommuns ambition, näm-
ligen att badplatserna ska vara 
en träffpunkt för alla männis-
kor och åldrar. 

– Det är naturligtvis jättero-
ligt att våra badplatser uppskat-
tas av kommuninvånarna. Det 
hade varit ännu bättre om alla 
tog sitt ansvar och plockade 
upp sitt skräp efter sig. I år har 
det inte varit någon skadegö-
relse att prata om, men däre-

mot har det varit osedvanligt 
mycket nedskräpning, säger 
Leif Andresen.

Parkenhetens personal ska 
städa och underhålla badplat-
serna minst en gång i veckan, 
men den här sommaren har 
tidsintervallet fått intensifie-
rats. 

– Vi har varit ute i stort sett 
varje dag och plockat skräp 
på badplatserna. Det är synd 
eftersom det finns mycket 
annat som också ska hinnas 
med, säger Leif.

Vad är det som folk 
slänger i naturen?

– Det är alltifrån engångs-
grillar till vanliga sopor. Det 
känns lite tråkigt eftersom vi 
har gott om kärl utplacerade 

där badgästerna kan slänga sitt 
skräp.

Hur kommer det sig att 
Hältorpssjön i Alafors inte 
omfattas av servicedeklara-
tionen för kommunala bad-
platser?

– Det finns ett skötselavtal 
upprättat med Ahlafors IF, som 
innebär att ansvaret för städ-
ning och så vidare åligger för-
eningen.

Hur har vattenkvalitén 
varit i badsjöarna?

– Det har varit tjänligt vatten 
hela sommaren och ingen bad-
plats har behövt stängas, avslu-
tar Leif Andresen.

Ingen skadegörelse men mycket nedskräpning
– Badgästerna låter soporna ligga kvar

LANDKRABBA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den soliga sommaren har inneburit mycket folk på kommu-
nens badplatser. Tyvärr är det alltför många badgäster som 
låter sitt skräp ligga kvar i naturen.

NÖDINGE. Sniffning 
och boffning har åter 
gjort sig påmint som 
berusningssätt bland 
ungdomar i Ale.

Socialtjänsten har 
fått tydliga indikatio-
ner om att så är fallet.

– Vi vet inte hur 
utbrett detta är, men 
eftersom det är så 
otroligt farligt vill vi 
omedelbart uppmärk-
samma problemet, 
säger Sandra Wessel 
och Linda-Sara Ibra-
him, fältanknutna 
socialsekreterare i Ale 
kommun.

Sniffning är ett sätt att 
berusa sig genom att dra i 
sig ångorna från lättflyktiga 
lösningsmedel. Boffning är 
inandning av olika drivgaser. 
Både sniffning och boffning 
innebär stora risker.

– Ruset som sniffning 
och boffning ger orsakas av 
syrebrist till hjärnan. Det är 
extremt farligt och kan leda 
till hjärtstillestånd. Sniff-
ning och boffning innebär 
stora risker även om det sker 
vid enstaka tillfällen, säger 
Sandra Wessel.

Några vanliga preparat 
som sniffas är aceton, ter-
pentin, thinner, kontaktlim 
och hobbylim. Boffnings 
sker ofta av aerosoler, som 
används som drivgaser i 
olika sprejer. Nämnas kan 
butangas, som finns i ciga-
rettändare, och lustgas, som 

används som drivgas i så kall-
lade gräddtuber.

– Vi ser jätteallvarligt på 
detta fenomen och kommer 
givetvis att vara extra upp-
märksamma i samband med 
vårt fältande. Vi har sett 
rester på olika platser och vi 
vet att det förekommer bland 
ungdomar i Älvängen, säger 
Linda-Sara Ibrahim.

Skrämmande
– Det har kommit signaler 
om att barn i 12-årsåldern 
prövat på sniffning och boff-
ning. Det är skrämmande! 
Vikten av att föräldrar upp-
märksammar vad deras ung-
domar håller på med kan 
inte nog understrykas, säger 
Linda-Sara Ibrahim.

Vilka tecken uppvisar 
en person som sniffar eller 
boffar?

– Vid sniffning reagerar 
kroppen ungefär likadant 
som när man berusar sig på 
alkohol. Muskelkontrollen 
minskar, reaktionstiden blir 

längre och reflexerna sämre. 
Hallucinationer och ångest, 
hosta, halsont, rinnande 
näsa, glansiga ögon, huvud-
värk, trötthet och lättret-
lighet är vanliga tecken för 
någon som har missbrukat 
en längre tid, säger Sandra 
Wessel.

– Alla som har boffat bör 
snabbt uppsöka en akutmot-
tagning, då rubbingar av 
hjärtrytmen kan uppstå till 
fyra timmar efter första ruset.

För de som vill få mer 
information eller rådgivning 
hänvisar Sandra Wessel till 
socialtjänsten i Ale kommun. 
Där kan man också komma 
i kontakt med någon av de 
fältanknutna socialsekrete-
rarna.

– Föräldrar som är oro-
liga får gärna höra av sig. Vi 
kommer också att hålla vår 
blogg (www.faltsoc.blogspot.
com uppdaterad i ämnet, 
avslutar Linda-Sara Ibrahim.

JONAS ANDERSSON

Socialtjänsten i Ale slår larm
– Sniffning och boffning förekommer bland unga

ALE. ”Ale ska återbe-
tala 11 miljoner.” Så 
löd en av rubrikerna i 
Västnytts nätupplaga i 
torsdags. 

Pengarna var ett 
statligt bidrag till kli-
matinvesteringar men 
kommunen använde 
bara en bråkdel. 

Anledningen var att 
ett planerat fjärrvär-
meprojekt inte intres-
serade tillräckligt 
många hushåll.

Tanken var att pengarna 
skulle användas för att bland 
annat etablera fjärrvärme till 

småhus. Av de 1200 hushåll 
som blev erbjudna var det 
bara 41 som var intresserade.  

– När man räknade på det 
kom man fram till att det inte 
skulle löna sig så därför an-
vändes bara en del av bidra-
get. Men kommunen har 
inte förlorat några pengar 
utan dessa har legat som ett 
förskott och har inte räk-
nats med i budgeten, säger 
Helene Ramert, ekonomi-
chef i Ale kommun.

Förutom utbyggnaden 
av fjärrvärme var pengarna 
tänkta att användas till att 
bygga cykelbanor och skyltar. 
Man byggde några nya cy-
kelvägar men inte så mycket 

som man tänkt sig. Allt som 
allt använde man omkring en 
miljon av bidraget som bevil-
jades 2005 och i juli i år be-
talades de resterande 11 mil-
jonerna tillbaka till Natur-
vårdsverket.

Nästa klimatprojekt som 
kommunen tar sig an är ett 
påverkansprojekt kallat Nya 
vägvanor.

– Projektet, som startats i 
samarbete med Göteborgs-
regionen, går ut på att upp-
muntra fler att åka kollektivt. 
Även till detta har Ale sökt 
bidrag från Naturvårdsver-
ket, säger Annika Friberg, 
miljöplanerare i kommunen. 

JOHANNA ROOS

”Kommunen har inte förlorat några pengar”
– Helene Ramert om de 11 miljoner Ale 
tvingats betala tillbaka

Helene Ramert är ekonomic-
hef i Ale kommun.
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