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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 21 november

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka rapporteras 
från Kollanda. En man ramlar 
från en ställning. Han avförs till 
Kungälvs sjukhus i ambulans-
helikopter med okända skador.

En snattare ertappas på Ica 
Supermarket i Älvängen.

Tisdag 22 november
Skadegörelse
Någon tillgriper ett kopparrör 
till en toalett i Surte kyrka. Med 
anledning av detta uppstår 
vattenskador. Klotter upptäcks 
också på platsen.

Torsdag 24 november
Inbrott
Inbrott i kiosken på Kungsgår-
den i Alvhem. Tjuvarna får med 
sig läsk och godis.

Smitning från bensinnota på 
Statoil i Älvängen. Spaningstips 
finns i ärendet.

Fredag 25 november
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Smycken 
tillgrips.

En misshandel inträffar på 
en restaurang i Älvängen strax 
efter klockan 21. Målsägaren 
får åka ambulans till Kungälvs 
sjukhus.

Lördag 26 november
Misshandel
En kvinna i Surte misshandlas. 
Gärningsmannen knuffar och 
slår kvinnan. Ett vittne ser 
också hur mannen kör över 
kvinnan med sin bil.

NÖDINGE. Efter 30 
år av kriminalitet 
bestämde sig Lasse 
Moberg för att börja 
leva ett hederligt liv.

Jasmin Eriksson har 
för första gången fått 
rätt stöd och tagit sig 
ur drogmissbruk och 
brottlighet.

Genom föreningen 
Kris stöttar de var-
andra och i onsdags 
gästade de Ale gymna-
sium för att berätta om 
kampen tillbaka till ett 
värdigt liv.

Det blev ett känslomässigt 
möte när medlemmarna från 
Kris (Kriminellas revansch i 
samhället) tog till orda inför 
de drygt 40 besökarna i tea-
tersalongen. 

Tidigare i höstas besluta-
des att ett samarbete med Ale 
kommun skulle startas upp och 
onsdagens föreläsning blev 
ännu ett steg i det.

– Kris är en bra organisation 
och vi vill visa att den finns, sa 
Jonas Ekstrand, projektleda-
re på Mötesplats Ungdom, in-
ledningsvis.

Syftet med samarbetet är att 

skapa ännu en väg för att fånga 
upp ungdomar på glid. I sep-
tember startades Unga Kris i 
Göteborg dit alla mellan 13 
och 25 år är välkomna att delta 
i olika aktiviteter, även om man 
inte haft problem med droger 
eller brottslighet. 

– Vi vill visa att man kan ha 
kul utan alkohol och droger. 
Hos oss är alla lika mycket 
värda och det viktigaste är att 
vi har kul ihop. Tanken är att 
även starta upp studiecirklar 
och ordna med enskilda samtal 
för de som behöver prata, be-
rättar Lasse Moberg som är 
ledare på Kris i Göteborg.

Han har varit yrkeskrimi-
nell den största delen av sitt 
45-åriga liv. I jakten på pengar 
skydde han inga medel och 
på vägen blev många män-
niskor sårade, inte minst hans 
fyra barn. Det var också an-
ledningen till att han slutligen 
lyckades lämna brottsligheten 
bakom sig. 

Bestämde sig
Han vet hur det känns när den 
glorifierade bilden av det krimi-
nella livet suddas ut, guldkedjan 
tas i förvar av häktespersonalen 
och kvar lämnas man med en 
enda fråga.

– Var det värt det? Tankar-
na kommer ifatt en och inlåst 

i cellen finns inga piller att 
döva ångesten med. När man 
väl kommer ut igen har man 
ingen annanstans att gå än till-
baka till kriminaliteten för det 
är det enda man kan. 

Depressioner, otaliga sömn-
lösa nätter och doping hörde 
vardagen till och ibland kunde 
han få sjuklig noja och tro 
att alla var ute efter honom. 
Något av det mest smärtsam-
ma var att se sin äldsta son gå 
i samma fotspår, vilket till slut 
fick honom att bestämma sig 
för att få ordnig på sitt liv, en 
gång för alla. Idag har de båda 
tagit sig ur kriminaliteten och är 
nu vänner, men Lasse är med-
veten om att det kommer ta tid 
att kunna förstå och förlåta.

Genom Kris hittade han den 
gemenskap och styrka han tidi-
gare saknat.

– Jag har aldrig fått någon 
hjälp av myndigeter. De hade 
säkert mycket att ge, men inget 
som jag behövde. Så länge man 
inte bestämt sig själv så går det 
inte. För att kunna hjälpa någon 
får man aldrig se personen som 
ett problem, utan istället försö-
ka hitta vilka problem som finns 
runt omkring.

Vågar berätta
Jasmin Eriksson dömdes till 
ungdomsvård som 19 åring. 
Fem gånger har hon suttit i 
fängelse. 

Hennes tuffa resa börja-
de redan som barn. Uppväx-
ten i en dysfunktionell familj, 
mobbingen i skolan och käns-
lan av att inte passa in ledde till 

att hon tidigt började använda 
våld. Hon slogs med allt och 
alla, placerades i specialklasser, 
rymde hemifrån som fjortonår-
ing och hamnade tidigt i drog-
missbruk och kriminalitet.

– Under min uppväxt har jag 
aldrig fått en klapp på axeln eller 
hört någon säga att jag duger 
som jag är. Jag har heller aldrig 
fått lära mig vad som är rätt och 
fel. Det var mycket våld i mitt 
hem och min pappa ville att jag 
skulle vara en kille. 

När hennes mamma gick 
bort förra året bestämde hon sig 
för att försöka få ordning på sitt 
liv. Hon sökte behandling, men 
fick aldrig det stöd hon behöv-
de. I ett desperat rop på hjälp 
begick hon allt fler brott bara 
för att komma in på en anstalt 
och kunna ta sig bort från kri-
minaliteten.

Den stora vändningen kom 
först när hon fick kontakt med 
Kris och idag har hon varit helt 
fri från både droger och krimi-
nalitet i 14 månader. 

– Jag är 29 år och har precis 
börjat leva livet. Kris har hjälpt 
mig på alla sätt och de ser mig 
för den jag är och inte för det 
jag har gjort.

Många av de saker hon upp-
levt var svåra att prata om, men 
hon var fast besluten att klara 
av det.

– Jag berättar detta av kärlek 
och för att ingen av er ska 
hamna i samma situation som 
jag varit i. 

Lämnade ingen oberörd
– Lasse och Jasmin från Kris berättade om sin svåra tidsvåra tid

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Förebilder. Lasse Moberg och Jasmin Eriksson från Kris 
jobbar för att fånga upp ungdomar på glid. I september star-
tade Unga Kris i Göteborg dit alla mellan 13 och 25 år är väl-
komna.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet


