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KUNGÄLVSMÄSSAN 2012

• Fri entré
• 150 utställare
• Mässerbjudanden 
 från alla utställare
• Mat och dryck
• Musikcafé
• Underhållning
• Fotoutställning
• Tipspromenad
• Tävlingar
• Lotterier
• Fiskdamm 
• Tivoli
•  Räddningstjänsten  
• Årets Kungälvsbo

Öppet: Torsdag 12-19 • Fredag 12-19 • Lördag 10-16 • www.kungalvsmassan.se

13-14-15 September
Mimershallen

ÄLVÄNGEN. En omfattande skadegö-
relse upptäcktes på Aroseniusskolan 
tidigt på onsdagsmorgonen.

Inte mindre än 86 rutor hade kros-
sats.

– Fruktansvärt tråkigt för eleverna 
och för oss som arbetar här, säger 
rektor Carina Olsson.

Larmet gick strax efter klockan fyra och kort 
därefter var Securitas på plats. Personal från 
Ale kommun kom vid sex-tiden och kunde 
städa undan allt glassplitter innan eleverna 
anlände. 

– Det kändes ändå bra så att eleverna slapp 

se allt glassplitter, säger Carina Olsson.
Vem eller vilka personer som har begått 

skadegörelsen är ännu okänt. Skolans över-
vakningsfilm har överlämnats till polisen. 
Blodspår kunde också säkras på brottsplatsen.

– Eleverna är bestörta över det som har 
hänt. De ser sambandet mellan sådan här me-
ningslös skadegörelse och ekonomiska resur-
ser som gör bättre nytta i verksamheten, säger 
Carina Olsson till Alekuriren.

Exakt hur stor kostnaden blir för den natt-
liga skadegörelsen återstår att se, men det kan 
röra sig om ett par hundra tusen kronor.

JONAS ANDERSSON

/meter
från
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus
Dam-, herr-, barnkläder • Underkläder • Skor
Mattor, tyger, hemtextil • Heminredning
Glas & Porslin • Kosmetika & Accessoarer
Leksaker

Eget café

99:-
Bordslampa
tre färger 52 cm

195:-
Från

Stort urval
sängöverkast

15:-/st
Handdukar
Flera färger, olika storlekar

Ex. 50x70

JUST NU!

25:-

Stort urval

tygmetervaror

Omfattande skadegörelse 
på Aroseniusskolan
– 86 rutor krossades
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86 rutor krossades på Aroseniusskolan tidigt på onsdagsmorgonen.        Foto: Allan Karlsson

ALE/KUNGÄLV. Målet är att förändra 
sitt beteende och sluta vara våld-
sam.

På Krismottagningen för män i 
Kungälv startar nu en icke-vålds-
grupp med fokus på våld i nära rela-
tioner. 

Här möts män med liknande erfa-
renheter för att lära sig att hantera 
sin ilska.

”Brott i nära relationer är ett allvarligt sam-
hällsproblem. Dessa brott orsakar stort 
mänskligt lidande och innebär genomgri-
pande inskränkningar i de drabbades frihet. 
Varje år utsätts tiotusentals personer i Sverige 
för våld, hot och trakasserier av någon som 
de har eller har haft en nära relation med. 
Främst handlar det om kvinnor som utsätts 
av en man de har eller har haft ett partnerför-
hållande med.”

Detta finns att läsa i ett regeringsbeslut 
från den 26 april i år, där Brottsförebyggande 
rådet – BRÅ fått i uppdrag att genomföra en 
nationell kartläggning av brott i nära relatio-
ner.

Bo Jonsson, familjerådgivare och utbildad 
socionom, startar nu tillsammans med kolle-
gan Kent Nylén en icke-våldsgrupp på Kris-
mottagningen för män. Mottagningen ligger 
i Kungälv, men svarar även för Ale kommun. 

Beprövad metod
I en grupp om minst tre deltagare träffas man 
en gång i veckan vid 24 tillfällen och samtalar 
kring våld. 

– I fokus står våld i nära relationer, vilket 
förutsätter att man ska ha haft en relation. 
Allt pekar på att man uppnår bättre resultat 
av att prata i grupp än enskilt. Man får olika 
perspektiv och vinklar på problemet och det 
blir en nyttig dynamik. Vågar en berätta 
något så hänger de andra på. Det viktigaste 
är att man tagit ansvar för våldet och insett att 
det är bara är man själv som kan ändra på det, 
berättar Bo Jonsson.

Metoden som används är utvecklad av stif-
telsen Alternativ til vold (ATV) i Oslo och 
genomförs i samarbete med Utväg Göteborg 
och Södra Älvsborg. 

Förhoppningen är att komma igång i 
mitten eller slutet av september och att inta-
gen sedan kan ske löpande. 

Vägen från våldet
– Icke-våldsgrupp för 
män startar i Kungälv

Bo Jonsson, familjerådgivare på Krismot-
tagningen för män i Kungälv, håller i grupp-
samtalen där man fokuserar på våld i nära 
relationer.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


