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Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med 
genom gående hög standard och ett fantastiskt läge i 
direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

Välj mellan 2 rok, 63 kvm med ett loft på ytterligare 7 kvm 
alternativt 3 rok på 74 kvm. Flexibla planlösningar där du 
själv kan påverka rumsindelning.

Priser från 1.350.000 kr och månadsavgift från 3.885 kr.

Vägbeskrivning: Kör av södra infarten mot Ale Torg och 
följ golfskyltar till Backa Säteri.

NU STARTAR BYGGET!

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel:  0703-444 074

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 20 jan

12.00–14.00

USPASTORP. Två inbrott 
på en månad. 

Då fi ck boende utmed 
Uspastorpsvägen nog 
och startade en Face-
bookgrupp för grann-
samverkan. 

– Det ska inte vara 
lätt att vara tjuv i Ale, 
åtminstone inte i Us-
pastorp, säger initiativ-
tagare Erik Karlsson.

Det första inbrottet skedde 
den 15 november. Sedan 
dröjde det inte länge innan 
grannen också fick påhäls-
ning av tjuven. Familjen 
Karlsson bor mittemellan.

– Då började vi bli riktigt 
nojiga och frågade oss vad vi 
kunde göra för att förhindra 
att fler drabbas, säger Erik 
Karlsson. 

Tillsammans med frun 
Lotta startade han en Face-
bookgrupp för grannsamver-
kan i området. Över hundra 
flygblad delades ut, vilket 
resulterade i ett 40-tal Face-
bookmedlemmar, som till-
sammans med övriga enga-
gerade kan räknas till mellan 
50 och 60 personer. 

Syftet är att hålla varan-
dra uppdaterade om vad som 
händer i området och på så 
sätt hjälpas åt att hålla koll.  

Kurt Jannesson menar 

att alla blivit på sin vakt sedan 
grannsamverkan startades. 

– Alla är sjukt observanta 
och ifrågasättande om man 
till exempel ser konstiga bilar 
som rullar här, säger han och 
Erik tillägger:

– Ser man en bil som står 
någonstans kan man stanna 
och fråga om de behöver 
hjälp. På så sätt känner de 
sig sedda och märker att man 
har koll. 

Givande träff
Förra tisdagen träffades 
medlemmarna i Hulans skola 
där bland andra Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare, var inbjuden att 
prata om grannsamverkan 
som koncept och redogöra 
för hur brottsstatistiken ser 
ut i kommunen. På plats 
fanns också representanter 
från ett larmföretag som 
presenterade olika larm-
lösningar och vad man bör 
tänka på. 

– De poängterade för-
delen med lokala vaktbolag 
som har korta utrycknings-
tider. Det finns möjlighet att 
styra larmet genom mobilen 
och om man åker bort kan 
man samverka med grannen 
om de har samma mobilapp. 
Eftersom ett inbrott ofta 
innebär följdskador är det 

viktigt att snabbt bli uppda-
terad. Krossas en ruta och 
det står och regnar in kan det 
bli väldigt dyrt, säger Erik 
Karlsson och fortsätter:

– På träffen körde vi en 
presentation där deltagarna 
fick berätta vad de hette och 
bodde. Det visade sig att det 
skett fler inbrott än jag hade 
en aning om. Hade man vetat 
hade man varit mer upp-
märksam. 

En telefonlista upprät-
tades och i fortsättningen 

Västtrafik har tyvärr 
upptäckt ett problem med 
en del av de 50 000 provå-
karkort som skickats ut till 
provpendlare i Västsverige. 
På grund av ett fel vid till-
verkningen har ca 3 000 
provåkarkort fått för kort 
giltighetstid, vilket gör 
att de inte kan aktiveras. 

Kunder som redan aktive-
rat sitt kort drabbas inte.

Igår (läs tisdag) skickar 
Västtrafik ut ett e-postmed-
delande till de drabbade 
provresenärerna för att be 
om ursäkt för det inträffade 
och informera om att nya 
kort är på väg. På måndag 
postas nya provåkarkort 

till berörda kunder med 
två nya provåkarveckor 
och förlängd giltighetstid. 
Dessa kort kan aktiveras 
fram till den 17 februari.

Kunder som reser med 
felaktigt provåkarkort löper 
naturligtvis ingen risk att 
drabbas av tilläggsavgift.

❐❐❐

Problem med Västtrafi ks provåkarkort

– Boende i Uspastorp har 
koll genom grannsamverkan

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fullsatt. Många boende i Uspastorp fanns på plats i Hulans skola när det arrangerades en 
grannsamverkansträff.

På sin vakt. Christer Karlsson, Roland Johansson, Erik Karlsson, Kenny Falk och Kurt Jannesson är bara några av de mellan 
50 och 60 personer som engagerar sig för att förhindra brottslighet i området. 

Vid Aledemokraternas 
välbesökta årsmöte strax 
före jul valdes ny ordförande 
efter Jan A Pressfeldt, som 
bett om avlösning på posten. 
Till ny partiordförande 
valdes Helene Ahlberg 
som har varit med från 
starten av partiet 1998. 
Helene jobbar som 
habiliteringsassistent och är 
partiets ordinarie ledamot 
i Utbildningsnämnden och 
har alltså skolfrågor som 
sin politiska specialitet. 
Pressfeldt får därmed mer 
tid att ägna sig åt att leda 

partiets politiska arbete och 
kvarstår som gruppledare för 
Aledemokraternas kommun-
fullmäktigegrupp. 

– Det är ett starkt och 
lokalt förankrat parti som 
nu bygger upp sin plattform 
inför nästa val, 2014, med 
målsättningen att uppnå 10 
mandat (av 49) och att åter 
bli Ale kommuns största 
borgerliga parti, hälsar Jan 
A Pressfeldt i en kommentar 
till lokaltidningen.

❐❐❐

Helene Ahlberg ny ordförande för Aledemokraterna

Helene Ahlberg, ny ordföran-
de för Aledemokraterna.

Håller tjuven bortaHåller tjuven borta

kommer grannarna i Uspas-
torp att informera varandra 
om vad som sker, något som 
även polisen är intresserade 
av.

– Polisen är beroende av 
att folk tipsar och de är tack-
samma för all information 
vi kan ge dem, säger Kenny 
Fors och Christer Karlsson 
tillägger:

– Det känns som att de 
lägger ner lite tid här i områ-
det.

Facebook, mail, sms och 
telefonsamtal. Boende längs 
Uspastorpsvägen har organi-
serat sig mot brottsligheten 
och förhoppningen är att det 
ska avskräcka tjuven.

Kunskapsspridare. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshand-
läggare berättade om grannsamverkan som koncept och 
redogjorde för brottsstatisktiken i kommunen. 


