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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 6 februari

Våldsamt motstånd
En polispatrull får begära 
förstärkning då en person gör 
våldsamt motstånd. Händelsen 
utspelar sig vid 23-tiden i Nol. 
Mannen är misstänkt för brott 
mot knivlagen samt hot mot 
tjänsteman. 

Skadegörelse rapporteras 
från Carlmarks industriom-
råde i Älvängen. Okända 
gärningsmän bryter sig in i en 
lagerlokal.

Tisdag 7 februari

Villainbrott
Villainbrott i Kilanda. Tjuvarna 
tar sig in i fastigheten genom 
sovrumsfönstret. Diverse gods 
tillgrips, bland annat smycken, 
kontanter och plånböcker.

Onsdag 8 februari

Bråk på skola
Bråk uppstår mellan två unga 
gossar, födda 2002, på Maden-
skolan i Älvängen. En anmälan 
om misshandel inkommer till 
polisen.

Relationsbetingad misshan-
del sker i Surte.

Fredag 10 februari

Containerinbrott
Inbrott i en container på Albo-
torget i Skepplanda. Diverse 
verktyg tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/2 – 13/2: 36.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Det är inte 
bara barn och vuxna 
som ska kunna njuta av 
ett rikt kulturutbud.

Nu är det kommu-
nens bäbisar som ges 
möjlighet till nya upple-
velser.

– Varför inte satsa på 
de allra yngsta, frågar 
sig kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Idén föddes ur ett samtal 
mellan Lisa Haeger och 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén. Sara Dahl från 

biblioteksverksamheten ini-
tierades också i diskussionen 
och ganska snart var trion 
överrens om ramarna för 
konceptet.

– Se det som ett försöks-
projekt. Beroende på hur 
stort intresset blir är vi inte 
främmande för att göra åter-
kommande program i fram-
tiden och utveckla det efter 
deltagarnas önskemål. Vi kan 
också tänka oss att imple-
mentera konceptet i övriga 
kommundelar, säger Lisa 
Haeger.

Fredagsmys är rubri-
ken för den nya satsningen 
i Ale kommun. Läsesalen i 
Nödinge bibliotek fungerar 
som träffpunkt för arrange-
mangen, sex stycken till anta-
let. Första mötet sker den 24 
februari då kommundietist 
Jenny Salander kommer på 
besök för att ge inspiration 
om variation till färdiglagad 
mat.

– Det ska ske på ett lätt-
samt och positivt sätt, några 
pekpinnar är det inte tal om, 
säger Birgitta Fredén.

De programpunkter som 
stundar efterföljande freda-
gar är babyrytmik, boktips, 
babymassage, sagoföreställ-
ning samt rim och ramsor för 
bebisar.

– Babyrytmik vet vi är 

väldigt populärt på många 
håll i landet. Vi vill testa av 
intresset, blir responsen som 
vi hoppas kan det bli aktuellt 
med en hel kurs i framtiden, 
säger Lisa Haeger.

Sara Dahl kommer själv 
att hålla i boktipsen liksom 
temat rim och reson.

– Det är framförallt sam-
spelet som är det viktigaste, 
inte vad man läser. Att för-
äldrarna ger av sin tid och 
är närvarande betyder mest 
för barnen. Jag hoppas också 

kunna ge en del uppslag till 
roliga ramsor, säger Sara.

I anslutning till fredags-
myset finns också möjlighet 
för deltagarna att fika i gym-
nasiecaféet.

– Den sociala samvaron 
ska naturligtvis inte för-
ringas, avslutar Lisa Haeger.

Fredagsmys för de allra yngstaFredagsmys för de allra yngsta
– Ale kommun satsar på bäbiskulturkultur

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sara Dahl, Birgitta Fredén och Lisa Haeger är mammorna till 
satsningen på bäbiskultur i Ale kommun. Sex fredagar i rad, 
med start den 24 februari, bjuds det på fredagsmys i Nö-
dinge biblioteks läsesal.

Fredagsmys inleds med en 
gästföreläsning av Jenny Sa-
lander, dietist i Ale kommun.

Fredagen den 16 mars blir 
det babymassage med Bir-
gitta Liljeqvist.

NOL. – Mot Borås!
Minns i januari den ljuva 

september. Minns fram-
förallt den där fredagen 
då 2011/12 års Nolklassi-
ker inleddes med en vand-
ring under en djupblå sen-
sommarhimmel. Luften var 
mild att andas och tio kilo-
meter genom skogar, över 
ängar och längs landsvä-

gar kändes som ett stärkan-
de avbrott från det ordinarie 
skolarbetet.

Men nu var det sista 
dagen i januari, bister vin-
terkyla och dags för klas-
sikerns andra delmoment, 
simning 200 meter. Det 
som blivit något av en tra-
dition för Nolskolans elever 
i årskurs 4 och 5, förverk-
ligades ännu en gång i och 
med att arenan för simpro-
vet åter blev Stadsparksba-
det i Borås.

– Mot Borås!
Ropen skallade och det 

låg förväntan och spän-
ning i luften innan avresan. 
I och med att 5:orna redan 
var ärrade klassikervetera-
ner, fick eleverna i årskurs 4 
inleda simningen.

– Det känns pirrigt. Jag 
har bara klarat 100 meter 
förut, förklarade Frida 
Veglo innan debuten i 
Stadsparksbadets bassäng.

Hur gick det? Jodå, Frida 
kämpade tappert och greja-
de sina åtta bassänglängder.

– Det kändes så där, pus-
tade Frida efteråt.

– Jag har klarat 200 meter 
ryggsim tidigare, deklare-
rade Mikaela Ström innan 
sin start.

Sedan sam hon 200 meter 
igen, denna gång med hjälp 
av bröstsim och fixade även 
hon en inteckning i en kom-
mande klassikermedalj.

Gladast av alla elever 
i årskurs 4 var nog ändå 
Rickard Scharnke. Med två 
längder kvar pustade han av 
utmattning, men fortsatte 
trots det oförtrutet vidare. 
Efter att ha fullbordat dis-

tansen brast han ut i glädje-
tjut och bjöd på en veritabel 
segerdans i bassängen.

Emelie Berntsson var 
först av alla med att simma 
sina 200 meter.

– Det gick bra, sa Emelie, 
men ibland fick jag vatten i 
ögonen.

När årskurs 4 var klara 
fullbordade eleverna i 5:an 
simprovet genom att i en 

prydlig rad avverka distan-
sen. Därmed var också det 
andra delmomentet av totalt 
fyra avklarat.

I maj är det dags för cyk-
ling och i början på juni 
avgörs Nolvarvet. Se där, en 
riktig Nolklassiker!

Ragne Bengtsson

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Halva Nolklassikern avklarad
– I maj väntar cykling

Glada elever som klarat det andra delmomentet i Nolklassikern. I maj väntar nästa utmaning 
då det blir cykling. Klassikern fullbordas med Nolvarvet i juni.                Foto: Erik Rubensson


