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NÖDINGE. På onsdag, vid lunchtid, ertap-
pades tre snattare av väktare/butikskontrol-
lanter på Ica Kvantum Ale Torg. Gripandet 
skapade tumult och en väktare blev kortvarigt 
tagen som gisslan enligt uppgift från butiken. 
Väktarna lyckades hålla kvar två män till dess 
att ordningsmakten kom, en undkom men är 
troligen känd uppger Polisen i Västra Göta-
land på sin hemsida. 

Det är ännu oklart vilka övriga brott som 
de tre männen kan misstänkas för. En av 
männen har bland annat försökt hindra gri-
pandet genom att slå med ett så kallat base-
bollträ mot ingripande väktare. Skadebilden 
är oklar vad det gäller väktarna.

JONAS ANDERSSON

Tumult uppstod sedan väktare ingripit mot tre snattare på Ica Kvantum i onsdags. Polis kall-
lades till platsen och två misstänkta kunde tas omhand.           Foto: Allan Karlsson
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Jan Skog, Ida Löfström och Isabell Korn representerade Moderaterna på Ale Torg i fredags. 
Varje fredag fram till valet 2014 kommer Moderaterna i Ale att fi nnas på plats i Nödinge 
alternativt Älvängen för att svara på frågor och samla in synpunkter från allmänheten. 

Moderaterna svarar på frågor
NÖDINGE. Har valrörelsen redan 

dragit igång?
Man skulle i alla fall kunna tro det.
– Vi bedriver ingen valkampanj, 

men eftersom vi sitter i majoritet 
är det viktigt att vi syns och är 
tillgängliga för allmänheten, säger 
Isabell Korn (M).

Det var säkert några som undrade vad som 
försiggick när de kom till Ale Torg i fredags 
eftermiddag. Vid entrén till Ica Kvantum 
stod tre moderata politiker; Isabell Korn, Jan 
Skog och Ida Löfgren. 

– Det är väl inte val ännu, undrade en för-
bipasserande herre.

En ganska vanlig reaktion om man ska tro 
Isabell Korn, som förklarar varför hennes 
parti är ute och manifesterar redan nu.

– Vi vill ta vårt ansvar och inte bara vara 
synliga fyra veckor före valet. Nu har vi 
bestämt att varje fredag, jämna veckor, ska vi 
finnas på Ale Torg. Ojämna veckor ska vi stå 
utanför Ica Supermarket i Älvängen. Någon 

gång emellanåt kommer vi också att göra 
nedslag på andra orter i kommunen, som 
exempelvis nästa fredag då vi kommer att 
dyka upp i Bohus centrum, förklarar Isabell.

Vad är syftet?
– Vi vill ha in synpunkter från medbor-

garna. Har de en fråga så ska de på ett enkelt 
sätt kunna ställa den till oss. Vi har med 
oss frågeformulär där de kan skriva ned sitt 
ärende. Inom en vecka lovar vi att återkomma 
med ett svar. Sitter vi inte på svaret får de i 
alla fall en vägledning och en kontaktuppgift 
där de kan få ytterligare information, säger 
Isabell Korn.

Handlar det inte om att locka väljare?
– Nej, vi diskuterar inte partipolitik. Vi 

anser dock att mötet med Aleborna är så vik-
tigt att vi vill göra det här. Vi vill ha reda på 
vad invånarna tycker är viktigt och samtidigt 
få oss till del de saker som vi kan göra bättre, 
avslutar Isabell Korn som låter meddela att 
Modraterna ska fortsätta med det här initiati-
vet ända fram till valet nästa höst.

JONAS ANDERSSON
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NYGÅRD/NÖDINGE. När 
trafi ken läggs om och 
bussarna i första hand 
matar till tåget försvin-
ner busslinje 425, som 
nu går hela vägen från 
Nygård till Nödinge.

För elever på Ale 
gymnasium innebär 
det längre restid med 
väntetid på 19 minuter 
i Älvängen.

Jonathan Johansson, 17 
går andra året på Teknikpro-
grammet på Ale gymnasium. 
Han tycker att pendlingen 
från Nygård till Nödinge har 
fungerat bra hittills, tack vare 
buss 425 som gått hela vägen 
till skolan på 43 minuter. 

I och med omläggningen 
av kollektivtrafiken den 9 
december avvecklas busslin-
jen, som köpts in av kom-
munen för att tillgodose 
gymnasieelevernas behov. 
Istället hänvisas resenärerna 
till tåg, som för nygårds-
borna kommer att innebära 
två byten; först från buss till 
regiontåget i Lödöse Södra 
och därefter till pendeltåg i 
Älvängen, där det dessutom 
blir en väntetid på 19 minu-
ter. 

– Det blir inte alls bra för 
oss som åker från Nygård, 
det brukar ändå vara en del 
elever på den bussen. För oss 
är bra anslutningar det vikti-
gaste och så blir det inte nu. 

Ser man till resvägen kunde 
jag lika gärna ha valt en skola 
i Göteborg, säger Jonathan 
Johansson.

Från att ha tagit 43 minu-
ter utan byte kommer hans 
restid istället att bli 53 minu-
ter med två byten. 

En resa från Nygård till 
Göteborg vid samma tid-
punkt på morgonen kommer 
att ta 48 minuter. 

Inte nöjd
Busslinje 425 går idag även 
via Alvhem, Grönnäs, Katt-
leberg och Älvängen där den 
hämtar upp gymnasieele-
ver. Ytterligare en buss 425, 
som går från Lilla Edet till 
Nödinge avvecklas, men från 
Lilla Edet kommer det att gå 
en buss hela vägen till pen-
deltåget i Älvängen med en 
passande anslutning. 

Ännu finns inga beslut 
tagna om att köpa in buss-
linjen igen, men diskussioner 
förs inom kommunen. 

– Det finns en önskan om 
att köpa in busslinjen igen 
och vi har pratat om det. 
Det är vår intention, säger 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken i Ale kommun. 

Elena Fridfelt (C), ord-
förande i Utbildningsnämn-
den, är inte nöjd med hur 
regiontåget kommer att gå.

– Vi har hela tiden drivit 
att regiontåget bör stanna 
i Nödinge och inte i Bohus 
och vi kommer att fortsätta 
arbeta för att få igenom det. 
Vi tittar generellt på hur man 
bäst löser det, eventuellt med 
en parallell busslinje, men 
regiontåget är vår huvudtes. 

JOHANNA ROOS

Jonathan Johansson, 17 pendlar från Nygård till Ale gymna-
sium. När busslinje 425 avvecklas och ersätts med tåg blir 
resvägen längre och bytena fl er.              Foto: Allan Karlsson
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