
2012  |   vecka 20  |   nummer 19  |   alekuriren 7

ÄLVÄNGEN. Så är den 
då på plats – hjärtstar-
taren som kan rädda 
liv.

Apparaten är upp-
satt vid postkassan 
hos Ica Supermarket i 
Älvängen.

– Inom den närmaste 
framtiden kommer det 
att finnas en på Ica i 
Nödinge också, berät-
tar Monica Nilsson på 
Ale Lions.

Efter fjolårets julmarknad i 
Älvängen tog Ale Lions ini-
tiativet till att skänka pengar 
till inköp av två hjärtstartare, 
så kallade defibrillatorer. Ett 
samarbete upprättades med 
kommunens två Ica-butiker, 
på Ale Torg och i Älvängen.

– Detta är ett sätt att 
betala tillbaka till allmänhe-
ten som stöttar vår verksam-
het genom att köpa lotter 
och dylikt, förklarar Monica 
Nilsson.

En grupp medlemmar 
från Ale Lions fanns på plats 
hos Ica-handlare Stefan 
Vennberg i måndags för att 
symbolisera det historiska 
ögonblicket, att defibrilla-
torn nu finns på plats.

– Givetvis hoppas man att 
apparaten aldrig ska behöva 
användas, men skulle något 
hända finns hjälpen nära till 
hands, säger Monica Nils-
son.

Personalen på Ica Super-
market har genomgått 
utbildning av hjärtstartaren 
under ledning av Eva Tilly.

Hjärtstartaren på plats i ÄlvängenHjärtstartaren på plats i Älvängen
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Jonas Andersson
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Ale Lions har skänkt pengar till inköp av två stycken defibrillatorer. Den ena är monterad i 
postkassan på Ica i Älvängen och inom en snar framtid kommer det att finnas en fungerande 
apparat på Ica Kvantum i Nödinge.

Hjärtstartaren på Ica Su-
permarket i Älvängen är 
på plats. På bilden ses Ica-
handlare Stefan Vennberg 
och Monica Nilsson från Ale 
Lions.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 7 maj
Skadegörelse
En grävmaskin på E45 i Surte 
utsätts för skadegörelse.

Torsdag 10 maj
Narkotikabrott
I samband med en husrannsa-
kan i Nol påträffar polisen en 
cannabisodling. Lägenhetsin-
nehavaren är misstänkt för 
brott mot narkotikastrafflagen.

Lördag 12 maj
Försök till rån
Försök till rån på Statoil i 
Älvängen. Två killar i 20-årsål-
dern försöker stjäla cigaretter. 
När butiksbiträdet försöker 
stoppa gärningen gör killarna 
motvärn. Expediten får en burk 
och en petflaska kastad på sig. 
Polis med hundpatrull kallas 
till platsen, men utan resultat. 
Det finns dock gott hopp om att 
kunna gripa gärningsmännen.

Entrédörren bryts upp till 
Skepplanda Sportskyttars 
klubbhus. Diverse gods tillgrips.

Inbrott i Nödinge SK:s klubb-
hus. Läsk tillgrips.

Söndag 13 maj
Inbrott
Försök till stöld genom inbrott 
i OK Alehofs klubbstuga i Dam-
mekärr.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/5 – 14/5: 31.

NÖDINGE. Autism är ett 
begrepp vars gränser 
har flyttats fram.

Det är en funktions-
nedsättning som är 
oerhört individuell.

Därför är erfaren-
hetsutbyte mellan 
lärare av stor vikt och 
nu sker det även över 
kommungränserna.

Förra måndagen träffades 
lärare och samordnare från 
Lilla Edet, Kungälv och Ale 
kommun i Nödinge för ett 
första erfarenhetsutbyte. Att 
det ska fortsätta råder det 
inga som helst tvivel om, men 
hur fick deltagarna själva vara 
med och utforma.

– Vi delade in dem i tvär-
grupper med representanter 
från respektive kommun, där 
de har fått berätta om hur de 
arbetar med autistiska elever 
idag samt vad de önskar att 
kommande nätverksträffar 
ska innehålla, berättar ini-

tiativtagare Maj Eriksson-
Rahm, samordnare för kom-
passverksamheten i Ale.

Att behovet av utbyte är 
stort mellan lärare i frågor 
som autism är inte konstigt. 
Funktionsnedsättningen i 
kommunikation/samspel är 
individuell och ser mycket 
olika ut. Arbetssätten skil-
jer sig också. Maj Eriksson-
Rahm kände direkt att Ale har 
mycket att lära av vännerna 
från andra sidan älven.

– I Kungälv har man varit 
ute tidigt och under en längre 
period har det pågått en pro-
cess som har omfattat all skol-
personal. I Ale hänvisas elever 
med autism till Nödinge och 
Älvängen, men nu säger skol-
lagen att dessa elever ska 
kunna gå kvar på sin hemort. 
Det gör att vi måste bredda 
kompetensutvecklingen i Ale, 
säger Maj Eriksson-Rahm.

Även Lilla Edet känner att 
de stora kommunerna ligger 
före.

– Självklart har en kommun 
som Kungälv helt andra re-
surser än vad vi har, därför 
är det här erfarenhetsutbytet 
väldigt betydelsefullt för oss, 
säger  Ulla Olofsson, sam-
ordnare för barn i behov av 

stöd i Lilla Edet.
Även kursdeltagarna beto-

nade glädjen över att få prata 
av sig kring problem som 
delas av andra. Grundtanken 
och syftet med nätverksträf-
fen var också självklar.

– Det här ska framför allt 
komma eleverna till gagn, un-
derströk Maud Nilzén, spe-
cialpedagog med övergripan-
de ansvar för stöd- och ut-
vecklingsenheten i Kungälv.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

I Alekuriren vecka 18 
och 19 kan man läsa 
om ”politiskt maktspel” 

och att Alliansen och AD 
enligt Socialdemokraterna 
har öppnat en dörr på glänt 
för SD och gjort upp med 
dem. Detta är ren och skär 
lögn och dessutom mycket 
populistiskt av S! 

SD lämnade i november 
2011 in en motion om en 
insynsplats i Kommun-
styrelsen (KS) för att få 
möjlighet till samma infor-
mation som alla andra par-
tier i Kommunfullmäktige 
(KF). Tjänstemännen har 
föreslagit ett bifall. Kom-
munstyrelsens majoritet 
kommer antagligen att gå 
på det förslaget. 

Folkpartiet liberalerna 
och jag är väl det parti som 
har lagt flest demokratimo-
tioner i KF.

De flesta – för att inte 
säga alla - har avslagits av 
den dåvarande vänster-
majoriteten. Folkpartiet 
värnar demokratin och 
anser att vi ska respektera 

den. 
Vi gillar inte SD:s politik 

men de är demokratiskt 
valda. Jag personligen har 
hela tiden ansett att det är 
ok med en insynsplats. När 
Ny Demokrati kom in i KF 
fick de det och jag kan inte 
minnas att S var emot det. 
Men de var ju inte vågmäs-
tare.

På nästa KS kommer 
säkert också ett förslag om 
sänkning av partistödet 
med 500.000:- att flitigt 
diskuteras. Det är de större 
partierna som får mindre 
pengar. Säkert kommer 
S då att använda ordet 
demokrati. Det kostar dock 
lika mycket 
för små som 
stora partier 
att driva bland 
annat valrö-
relser. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

2:a vice ordförande
i kommunstyrelsen

Ingen dörr på glänt!

SKEPPLANDA. På Garn-
vindeskolan anordna-
des förra veckan de 
traditionsenliga ”vår-
dagarna”. 

Projektet är en del 
av trygghetsgruppens 
arbete och syftar till 
att öka gemenskapen 
och förebygga mobb-
ning.

Fantasin hade inga gränser 
när klass 2K på Garnvinde-
skolan gav sig ut i skogen 
under onsdagsförmiddagen. 

Eleverna förklarade ivrigt 
för Alekurirens reporter att 
ett rymdskepp hade kraschat 
och att de nu var tvungna att 
ta vara på delarna och hämta 
flygbränsle, som enligt ryktet 
bestod av vanlig saft.

För att lösa uppgifterna 
gällde det för eleverna att 
kunna samarbeta, något som 
de är vana vid.

En likabehandlingsplan 

finns på alla skolor och syftar 
till att arbeta förebyggande 
mot mobbing och för att 
eleverna ska känna sig trygga 
i sin skolmiljö. På Garn-
vindeskolan har man valt 
att utse en trygghetsgrupp 
bestående av både lärare och 
fritidspedagoger, som bland 
annat ordnar med olika akti-
viteter. Den har nu funnits i 
fem år och har blivit mycket 
uppskattad. 

En återkommande aktivi-
tet är ”månadens livsviktiga” 
som kan vara allt från kom-
pisbingo till lekar och poäng-
promenad. Årligen hålls även 
”vårdagarna” som eleverna 
var ute på i tre dagar förra 
veckan. Det är årets största 
evenemang som innefattar 
hela skolan. 

– Vi i trygghetsgruppen 
utreder även fall av mobb-
ning och de har blivit betyd-
ligt färre den senaste tiden. 
Gruppen träffas en gång i 

veckan, berättar Mia Corne-
liusson, fritidspedagog. 

Trots att regnmolnen 
hängde tunga över träd-
topparna var humöret på 
topp. Efter lång tids letande 
efter rymdskeppsdelar och 
kartbitar hade det äntligen 
blivit dags att baka ost- och 
skinkpiroger över öppen eld. 

Utbyte tre kommuner emellan. Maud Nilzén, Kungälv, Maj Eriksson-Rahm, Ale, och Ulla 
Olofsson, Lilla Edet, jobbar alla övergripande med elever i behov av särskilt stöd. Nu skapar 
de nätverksträffar för lärare över kommungränserna.

Nätverksträff till gagn för elevernaNätverksträff till gagn för eleverna

I skogen växer gemenskapen

TILL SKOGS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Klasskompisar samarbetar. 

– Jobbar förebyggande mot mobbning– Jobbar förebyggande mot mobbning


