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LÖDÖSE. Eleverna på 
Elfhems gymnasium 
skulle aldrig köra 
moped eller bil påver-
kad av alkohol eller 
andra droger.

De vet nämligen hur 
det känns.

– Usch vad hemskt 
det var, konstaterade 
Sebastian Karlsson.

Det ska omedelbart poäng-
teras att eleverna på Elfhems 
gymnasium inte drogats om 
nu någon trodde det. Med 
hjälp av så kallade promil-
leglasögon, som simulerar 
alkohol- och drogpåverkan, 
fick ungdomarna genomföra 
olika övningar för att få en 
aha-upplevelse om hur far-
ligt det faktiskt är.

– Det var för jävligt! Det 
gick inte att gå på en rak 
linje, säger Sebastian som 
fick agera försökskanin.

I torsdags morse var Leif 
Zackrisson, produktansva-
rig på privat motor hos Läns-
försäkringar, inbjuden för 
att föreläsa under rubriken 
”Don´t drink and drive”. 

– Jag fick kontakt med 
Leif på Edetmässan i våras. 
Jag tyckte att temat var jät-
teintressant och eftersom vi 
jobbar med ungdomar, som 
kör moped och som är på väg 
att ta körkort, så beslutade 
vi oss för att samla eleverna 
kring detta ämne, säger Sari 
Jehkonen, lärare för for-
donseleverna.

Under den inledande 
teoridelen fokuserade Leif 

Zackrisson på vad en trafik-
försäkring innebär och vilka 
konsekvenser som en olycka 
kan innebära, såväl kropps-
ligt som ekonomiskt.

– Jag vill öka medvetandet 
hos ungdomarna och ge dem 
en tankeställare, säger Leif.

När det blev dags för de 
praktiska övningarna med 
promilleglasögon insåg elev-
erna det allvarliga i att sätta 
sig bakom styret eller ratten 
i berusat tillstånd. Att kasta 
bollar i hink från en meters 
håll, att gå på en rak linje 
eller att göra high-five med 
kompisen var plötsligt inte 
så lätt.

– Tänk till före ni sätter er 
i en bil med en berusad eller 
drogpåverkad förare bakom 
ratten. Våga säga nej! I var 
tredje dödsolycka som sker 
i trafiken är alkohol eller 
droger inblandat, avslöjade 
Leif Zackrisson.

– De flesta olyckor sker på 
fredags- och lördagskvällar. 
Ofta är det många ungdomar 
som färdas i det olycksdrab-
bade fordonet. Det är en 
otäck utveckling.

 Sebastian Karlsson sam-
manfattade förmiddagen på 
ett bra sätt:

– En nyttig erfarenhet. Att 

det skulle kännas så fruktans-
värt trodde jag inte. Det vore 
fullständigt livsfarligt att 
köra bil när man är packad.

Fullständigt livsfarligt!
– Gymnasieeleverna blev trafikfaror  

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emma Jirblom kunde inte 
annat än att skratta åt situ-
ationen, hur suddigt allting 
blev i ett simulerat berusat 
tillstånd.

Med promilleglasögonen på 
sig  hade Sebastian Karls-
son svårt att hitta rätt med 
bollarna.

Leif Zackrisson från Länsförsäkringar besökte Elfhems gym-
nasium i torsdags.

Vattensamling stoppade trafikenVattensamling stoppade trafiken

Det myckna regnandet på lördagsförmiddagen Det myckna regnandet på lördagsförmiddagen 
orsakade översvämning på E45, under den nya orsakade översvämning på E45, under den nya 
järnvägsbron strax norr om Alvhem. Vattensam-järnvägsbron strax norr om Alvhem. Vattensam-
lingen ställde till problem i trafiken, en personbil lingen ställde till problem i trafiken, en personbil 
fastnade i vattenmassorna varpå föraren och dess fastnade i vattenmassorna varpå föraren och dess 
passagerare snabbt fick överge fordonet. Vid 15-passagerare snabbt fick överge fordonet. Vid 15-
tiden stängdes vägen av för all trafik i båda tiden stängdes vägen av för all trafik i båda 
riktningarna. Orsaken till översvämningen uppges riktningarna. Orsaken till översvämningen uppges 
ha varit en brusten damm.  ha varit en brusten damm.  
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December

Anhörigstödet inbjuder till 

JULMINGEL 
 Trollevik onsdagen 14/12 kl. 13.00 – 16.00 alt. 18.00-21.00

(man kommer och går när man vill)

Du som är anhörig och hjälper och stöder en närstående i vardagen är välkommen….

eller  Du kanske bara vill veta lite mer om vad för stöd som finns att tillgå! Du kanske har 

synpunkter på det som finns. Ris eller ros.

Du träffar andra anhöriga, men också personal inom vård och omsorg. 

Vi kommer att bjuda på lite förtäring och behöver därför få veta hur många som kommer.

Anmälan senast 12/12.  

Ann-Marie Thunberg  Anhörigkonsulent 

tel 0303-371254,  Mobil 0737-731254 ann-marie.thunberg@ale.se

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

VA-sanering på Göteborgsvägen, Surte

SKANSKA har fått i uppdrag av Ale kommun och Trafikverket att lägga om dricksvatten-, 

spill- och dagvattenledning i Göteborgsvägen, Surte. Störningar på ledningsnäten kan 

förekomma under arbetets gång. Även omläggning av trafiken kan förekomma. Arbetet 

beräknas pågå till månadsskiftet mars/april 2012. 

Saknar du räkningen för vatten och avfall?

Vi har nytt debiteringssystem för vatten och avfall. Därför är årets sista räkning försenad 

cirka två veckor. Den kommer i mitten av december och ska betalas inom 30 dagar.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på VA och renhållningen

Några platser kvar !
Connectkursen för tonårsföräldrar 

>>Start 10 januari på Trollevik i Nödinge.

Start med fika 18.00 – kurstid 18.30 -19.30 – tio träffar.

Anmälan senast 15 december till handledarna Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ ale.se, 

0303-330551, Madeleine Sandahl Rehnberg madeleine.sandahl-rehnberg@ale.se, 

0303-371475.

Connect är en ny föräldrakurs för dig som har tonårsbarn, en tid då du fortfarande 

är mycket viktig som förälder! Vi träffas tio gånger under ledning av två utbildade 

kursledare. Tillsammans ökar vi vår förståelse för barns och tonåringars behov och 

beteende. Vi får också kunskap om olika sätt att kommunicera och bemöta varandra så 

att det blir bra för både barn och vuxna.


