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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 23 januari

Kabelstöld
Kabelstöld anmäls dels från 
Älvängen, dels från en byggar-
betsplats mellan Alvhem och 
Lödöse.

Tisdag 24 januari

Snatteri
En snattare som stjäl choklad 
ertappas på Ica Kvantum i 
Nödinge.

Inbrott och skadegörelse i 
ett förråd i Älvängen.

Onsdag 25 januari

Inbrott i Guntorp
Villainbrott i Guntorp. Ett föns-
ter bryts upp och gärningsmän-
nen tar sig in i bostaden. Kon-
tanter, datorer och smycken 
tillgrips. Viss spårsäkring sker 
på platsen.

Villainbrott i Nödinge. Ett tv-
spel och en laptop tillgrips.

Torsdag 26 januari

Skadegörelse
En villaägare i Nol anmäler 
skadegörelse då fastigheten 
sprayats och ett fönster utsatts 
för stenkastning. 

Nattligt villainbrott i 
Älvängen. Tjuvarna bryter upp 
en skjutdörr och därefter ett 
fönster. Kontanter, en kamera 
och smycken tillgrips.

Fredag 27 januari

Villainbrott
Villainbrott i Alafors. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 28 januari

Inbrottsförsök
Försök till lägenhetsinbrott i 
Älvängen. En närboende vaknar 
av oväsen i grannfastigheten 
och ser en misstänkt gärnings-
man försvinna från platsen. 
Händelsen inträffar vid halv 
fem-tiden på morgonen.

Två villainbrott rapporte-
ras från Älvängen. Smycken 
tillgrips.

Villainbrott i Skepplanda. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 29 januari

Inbrott på Shell
Larmet går på Shell i Nol. 
Någon tar sig in på kund-
toaletten och därifrån sågar 
gärningsmannen upp ett hål in 
till lagret. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Inbrott i ett gruppboende 
i Krokstorp. Diverse gods 
tillgrips. Inga spår efter förö-
varna.

ÄLVÄNGEN. För den 
som kommer med 
bussen söderifrån in 
till Älvängen centrum 
blir den sista biten en 
krokig historia. 

När den väl svänger 
in på busscentralen, 
har fordonet ont om 
plats att vända.

Förra måndagen träf-
fades en 14-årig pojke 
av en svängande buss 
då han gick på trot-
toaren.

Han säger sig må bra under 
omständigheterna, även om 
han fortfarande har ont efter 
incidenten som kunde ha 
slutat riktigt illa.

Det var när bussen skulle 
svänga som bakdelen träffa-
de pojken i ryggen.

Efter att GP skrivit om 
händelsen i förra veckan be-
slutade sig kommunen för att 
se över platsen. 

– Vi har tagit bort håll-
platsläge A och även en refug 
så att bussarna får bättre plats, 
säger kommunens trafikin-
genjör Kenneth Gustavs-
son. 

Några fler åtgärder för att 
öka säkerheten vid Älvängens 
busscentral anses inte nöd-
vändigt i dagsläget. 

Eftersom bussarna nu 
svänger in från motsatt håll 
jämfört med tidigare är inte 
centralen anpassad och det är 
bara en tillfällig lösning.

Senast i december ska den 
nya bussterminalen stå klar 
nere vid pendelstationen och 

från tåget kommer det sedan 
att gå matarbussar mellan 
samhällena. 

Tillfällig rutt
Busstrafiken som kommer 
söderifrån in till Älväng-
en centrum går sedan en 
tid förbi hållplatserna vård-
centralen och Smedjeback-
en, men svänger sedan ut på 
45:an igen via Frälsegårdsvä-
gen för att komma in på Rep-
slagarvägen. 

Enligt Kenneth Gustavs-
son finns det två anledningar 
till varför man valt att göra så.

– När man bygger om 
korsningen vid Göteborgsvä-
gen/Starrkärrsvägen blir det 
inte tillgängligt för bussarna 
att svänga, utan det blir lätt-
tare att köra rakt fram. Sedan 
är inte ombyggnaden av Gö-
teborgsvägen helt klar ännu. 
Det som återstår är bland 
annat att bygga klart infarten 
till Tingsvägen och sedan ska 
Frälsegårdsgatan stängas ut 
mot 45:an och istället kopp-
las till lokalbanan. 

Efter att den nya pendel-
stationen är färdig kommer 
det fortfarande att gå busstra-

fik på Göteborgsvägen, men 
den gamla centralen kommer 
att försvinna. 

Kennnet Gustavsson 
vill dock poängtera att det 
kommer att bli en lugn tra-
fikström genom Älvängen 
centrum, där de oskyddade 

gångtrafikanternas säkerhet 
går först.
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– Busshållplats  borttagen för att öka säkerhetenborttagen för att öka säkerheten

Mer plats. Sedan kommunen i fredags plockade bort en hållplats vid Älvängens busscentral har bussarna fått bättre plats 
att svänga på. 

Ont om svängutrymmeOnt om svängutrymme

En medelålders kvinna körde sin bil rakt igenom husväg-
gen. Vad som orsakade torsdagskvällens olycka i Nol är 
fortfarande oklart. I t-korsningen Folketshusvägen/Kärr-
vägen gick färden rakt fram och bilen for in i husfasa-
den med våldsam kraft. Föraren kördes till sjukhus med 
okända skador. Enligt uppgift till lokaltidningen ska inga 
personer befunnit sig i det rammade huset.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Husägare i NolHusägare i Nol
fick oväntat besökfick oväntat besök

ALE. Arbetsmarknads-
enheten i Ale har fått 
klartecken för en IT-
satsning inom Europe-
iska investeringsfonden 
– ESF. 

Syftet är att arbets-
lösa ungdomars tek-
nikkunskaper ska tas 
tillvara på inom äldre-
omsorgen.

Projektet, som kommer att 
pågå under hela 2012, går ut 
på att arbetslösa ungdomar 
ska få användning av sina IT-
kunskaper. Syftet är också att 
öka ungdomars intresse för 
att jobba inom äldreomsor-
gen. 

Projektet innebär att såväl 
personal som brukare ska få 
ökad kunskap om till exempel 
Internetanvändning, samti-
digt som ungdomarna får en 
större chans att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten bland ung-
domar har gått ner något 
sedan i november och enligt 
verksamhetschefen Lennart 
Bergius kan förklaringen 
ligga i att fler jobbar extra 
över julen.

– Jag känner ingen direkt 
oro och det finns inte så 
mycket att säga egentligen. 
Nu väntar vi på klartecken för 
ännu ett ESF-projekt, som vi 
först fick nej på men nu väntar 

en omprövning. 
Under året kommer man 

även att satsa extra på att få 
ut arbetslösa personer med 
funktionshinder i arbetslivet.

IT-projekt för arbetslösa ungdomar

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 3,15%*
Ett års bindningstid. Valfritt belopp, lägst 50 000 
kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0520-49 49 44
Kristian Lenhoff, Placeringsrådgivare

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 111223 3

FAKTA ARBETSLÖSHET
Arbetslösa i december 2011 i % (november månad inom parantes)

16-64 år:
Kungälv: 2,9 (3,0) 
Lerum: 2,7 (2,7)
Ale: 4,8 (4,9)
Lilla Edet: 6,1 (5,6)
Alingsås: 5,5 (5,3)
Göteborg: 6,7 (6,6)
Hela riket: 6,6 (6,3)

18-24 år:
Kungälv: 4,5 (5,0) 
Lerum: 5,0 (5,7)
Ale: 8,9 (9,8)
Lilla Edet: 10,4 (10,7)
Alingsås: 8,6 (9,3)
Göteborg: 7,9 (8,1)
Hela riket: 10,4 (10,2)


