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ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 21 september gick 
brandlarmet på repsla-
garmuseet. 

Någon hade tänt eld 
på en skorsten.

Samma vecka uppger 
entreprenören Bengt 
Bengtsson att han 
nästan varje kväll hade 
inbrott i ett stort för-
råd på området.

Förfallna nedklottrade bygg-
nader i ett alltmer nedgånget 
industriområde bäddar för 
stök.

Inbrott och skadegörelse 
är vardag på Carlmarks tidi-
gare industriområde, som 
blivit ett farligt tillhåll för 
ungdomar. 

I samma område finns 
även ett av kommunens mest 
värdefulla kulturminnen 
och turistattraktion, nämli-
gen repslagarbanan med sitt 
museum. 

Eva Carlbrand på rep-
slagarmuseet är glad varje 
morgon hennes arbetsplats 
står kvar.

– Förra lördagen hade 
någon tänt eld på en skorsten 
och även saboterat dörrar 

som vi nu måste laga. Hela 
området måste städas upp 
om det ska bli någon föränd-
ring, det hjälper inte att bara 
stängsla in.

Inbrotten fortsätter
Det är inte bara museet 
som fått ovälkommet besök. 
Entreprenören Bengt 
Bengtsson, som bland annat 
står bakom Handelsplats 
Älvängen, hade samma vecka 
upprepade påhälsningar av 
tjuvar som tagit sig in i ett 
förråd på området.

– Det måste ha varit 
inbrott nästan varje natt 
under förförra veckan. Det 
handlar om stora utrym-
men, 3600 kvadratmeter, där 
vi förvarat allt material som 
togs till vara när husen revs 
där den nya handelsplatsen 
nu byggs. Man har stulit i 

princip allt av värde, metall- 
och kopparrör och annat 
användbart. Det är väldigt 
tråkigt.

Carlmarks tidigare indu-
striområde, som kommit att 
beskrivas som en kåkstad, ska 
städas upp. Frågan är bara 
när, eftersom den rättsliga 
tvisten med fastighetsägarna 
fortfarande pågår. 

– De har överklagat beslu-
tet igen, men vi har inte haft 
några ytterligare kontakter. 
Vi har försökt att stängsla 
in området, det är svårt att 
veta vad mer man kan göra. 
Vi har inte så många fler kort 
att spela ut från kommunens 
sida, säger Carita Sandros, 
sektorschef för samhälls-
byggnad.

– Kommunen 
maktlös när 
industriområdet 
förfaller

Skadegörelsen och inbrotten fortsätter
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Carlmarks tidigare industriområde i Älvängen liknar idag mer en spökstad som lockar till 
kriminalitet.
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ÄLVÄNGEN. En otrevlig 
syn mötte morgon-
pendlarna vid Älväng-
ens station måndagen 
den 23 september.

Ett av trapphusen 
hade vanprytts med 
klotter och det är inte 
första gången.

Enligt Anders Dahl-
qvist, förvaltare på 
Västtrafi k, är ett tätt 
samarbete med poli-
sen den effektivaste 
lösningen. 

Ända sedan Alependeln togs 
i bruk i december förra året 
har man fått tampas med 
både skadegörelse och klot-
ter på såväl stationer som 
tåg. 

Senast förra måndagen 
hade någon klottrat i ett av 
trapphusen vid Älvängens 
station. På Västtrafik var 
man dock snabb med att 
anlita städare som tog bort 
det. 

Betongvallen vid pen-
delstationen i Bohus är ett 
annat ställe som numer 
vanpryds av stora sprayade 
bokstäver, så kallade ”tags”. 

Strävan efter att synas 
genom att sätta sin tag – sitt 
signum – på olika ställen är 
vad som gör problemet med 
klotter komplext. 

Anders Dahlqvist på 
Västtrafik, som förvaltar 
pendelstationerna i Ale, 

menar att media har ett 
ansvar att inte uppmuntra 
till att sprida budskapet.

– När man publicerar 
bilder på klottret blir det 
bara värre. Dessa personer 
strävar efter att synas och 
därför uppmuntrar det sna-
rare än avskräcker. 

Tätare polissamverkan
Hur ska man då komma till 
rätta med problemet?

– Det som ger bäst effekt 
är när polisen börjar plocka 
in klottrarna så att man visar 
att det faktiskt blir påföljder. 
Får de tag i någon så börjar 
kanske andra också tänka 
efter. Vi polisanmäler allt. 
Ju fler anmälningar, desto 
mer polisnärvaro och vi har 
nu ett ännu tätare samar-
bete när det gäller pendel-
stationerna i Ale.

Den stora vandalise-
ringen på stationer och tåg 

har minskat sedan pendeln 
sattes i bruk, men klottret 
däremot är ungefär samma. 

Alla stationer är numera 
utrustade med övervak-
ningskameror. Dessutom 
ronderar Securitas-vakter 
4-5 gånger per station och 
dygn och kommunala trygg-
hetsvärdar har anställts för 
att hålla ordning. Ändå är 
klottrarna framme.

– Detta är kostnader som 
det egentligen inte finns 
några medel för. Konse-
kvensen blir därför att ju 
mer pengar vi måste lägga 
på att återställa, desto 
mindre kan vi göra för de 
som sköter sig. Vi har även 
haft problem med att his-
sarna förstörs och det är 
den som måste åka hiss som 
blir drabbad, säger Anders 
Dahlqvist.
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– Samarbete med polisen effektivaste lösningen
Pendelstation utsatt för klotter

Klottrare framme i Älvängen. ”När man publicerar bilder 
på klottret blir det bara värre”, menar Anders Dahlqvist, 
förvaltare på Västtrafi k.


