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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Tisdag 29 januari
Falsklarm
Missbruk av larmanordning på 
Ale gymnasium. En misstänkt 
person krossar glaset till akut-
larmet varför räddningstjäns-
ten rycker ut helt i onödan.

Onsdag 30 januari
Klotter
Anmälan om skadegörelse, i 
form av klotter på pendeltågs-
stationen i Älvängen, inkommer 
till polisen.

Torsdag 31 januari
Stöld på byggarbets-
plats
Stöld av en byggtork från 
arbetsplats i Älvängen. Värdet 
på det tillgripna godset uppgår 
till 30 000 kronor.

Lördag 2 februari
Slangning
Dieselstöld rapporteras från 
Skepplanda. 50 liter bränsle 
slangas ur en grävmaskin som 
står parkerad utanför målsä-
gandes bostad.

Söndag 3 februari
Inbrott
Inbrott i en verkstad på Röd-
jans väg i Nödinge. Okända 
gärningsmän bryter sig in i 
lokalen. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 28/1 – 4/2: 24. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 7 mars 2013
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

För mer information och anmälan kontakta oss på 
telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post: kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2013
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0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 

Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

 Slingor/färg, 
klippning + styling 
695:-
Permanent 
och klippning 
500:-

Klipp ut och ta med annons
Gäller t o m 10/2 -2013

NÖDINGE. Fyra måndagsef-
termiddagar, med start den 
här veckan, ges aleborna 
chansen att ställa frågor som 
rör konsument- och energi-
rådgivning.

Konsument Göteborg och 
Ales egen energirådgivare 
Jerker Persson besöker biblio-
teken i Nödinge, Skepplanda, 
Surte och Älvängen.

– Kontakten med allmän-
heten sker vanligtvis via tele-

fon och mail, men det person-
liga mötet uppskattas ändå av 
många, säger Jerker Persson.

Det är långt ifrån alla som 
känner till att Ale har en kon-
sumentrådgivning. Det är en 
service som kommunen köper 
in av Konsument Göteborg. 

– Frågorna som vi får till 
oss handlar mestadels om 
vilka rättigheter man har som 
konsument. Du har kanske 
köpt en vara och sedan har 

något gått 
sönder eller 
blivit fel, för-
klarar Anette 
Skogsäter på 
Konsument 

Göteborg.
– Det senaste året har 

frågor som gäller telefona-
bonnemang ökat i omfatt-
ning. Vi får också en hel del 
samtal om hantverkare som 
inte utfört arbeten på ett kor-
rekt sätt. 

Jerker Persson å sin sida 
bistår med klimatsmarta ener-
gispartips.

– Jag får många frågor om 
vilket värmesystem som är det 
bästa. Det är väldigt individu-
ellt och jag tycker att man ska 
välja värmeanläggning uti-
från klimatskalet, alltså själva 
huset, avslutar Jerker Persson.

JONAS ANDERSSON

Energirådgivare Jerker Persson och Anette 
Skogsäter från Konsument Göteborg besöker 
biblioteken i Ale under fyra måndagsefter-
middagar för att svara på allmänhetens 
frågor.  

Konsumentfrågor och energispartips

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 12/2 & Onsdag 13/2 

kl 12-15
Fri entré. Tag med eget glas eller köp 

för 10:- (+färg 10:-)

Kvarnvägen 6 i Surte

Fika 
finns att 

köpa!

ALE. Av de som är ute-
stängda från bostads-
marknaden bor många 
i andrahandslägenheter 
som hyrs ut av Social-
tjänsten.

Den siffran är hög i 
Ale jämfört med andra 
kommuner och i tors-
dags fi ck kommunled-
ningen chansen att 
diskutera andra alter-
nativ med representan-
ter från Socialdeparte-
mentet.

Hemlöshet förknippas ofta 
med personer som inte har 
tak över huvudet, som sover 
i trappuppgångar eller vistas 
på härbärge. I Ale kommun 
kanske inte det scenariot 
upplevs som vanligt före-
kommande, men det betyder 
inte att människor inte är 
bostadslösa. Här väljer man 
att främst tala om utestäng-
ning från bostadsmarknaden, 
vilket kan ha en rad bakom-
liggande orsaker. 

Anledningen till att Ale 
i förra veckan fick besök av 
Michael Anefur, nationell 
hemlöshetssamordnare och 
Maria Boustedt Hedvall, 
ämnessakkunnig, båda från 
Socialdepartementet i Stock-
holm, var att Ales siffror 
stack ut.

– En stor andel av de som 
är utestängda från bostads-
marknaden i Ale hyr lägen-
heter av Socialtjänsten. För 
att få bo kvar krävs att man 
uppfyller ett antal villkor 
och regler, utöver det som 
hyreslagen anger och efter 
en bestämd tid förhandlar 
man om att eventuellt få för-
stahandskontrakt. I Ale har 
man täta och bra samarbeten 
mellan IFO – individ- och 

familjeomsorgen och det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Det vi lägger 
fram som ett förslag till kom-
munen är att ta bort förhand-
lingen och istället erbjuda 
personer en permanent 
bostad redan från början, 
säger Michael Anefur. 

Bostad först
Precis som i Ale är det vanligt 
för kommuner att organisera 
boendelösningarna enligt 
ett trappsystem, men nu vill 
regeringen inspirera till nya 
lösningar. 

”Bostad först” förespråkas 
utifrån att man ser bostaden 
som en grundförutsättning 
för att människor ska ta itu 
med sina problem. Sveriges 
kommuner och landsting 
kommer att verka för att fler 
kommuner ges möjlighet att 
pröva modellen.

Torsdagens möte blev 
givande för båda sidor och 
kommunalråden Mikael 
Berglund (M) och Paula 
Örn (S) fick en hel del nya 
idéer att ta in.  De var över-
ens om att modellen skulle 
innebära mycket vinster i de 
fall det fungerar. 

Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
menade att man börjat titta 
på hur man skulle kunna lösa 
det. 

– Det förutsätter att 
även privata hyresvärdar är 
beredda att ställa upp och 
att Alebyggen i så fall kan 
bjuda in och visa vägen, säger 
Mikael Berglund.

– Ale fi ck besök från
Socialdepartementet

Positiva till ”Bostad Först”

Givande möte mellan Ale kommun och Socialdepartementet. Från vänster: Boel Holgersson 
(C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Mikael Berglund (M), kommunsty-
relsens ordförande, Jenny Thorsell, IFO-chef, Michael Anefur, nationell hemlöshetssamord-
nare Socialdepartementet, Maria Boustedt, ämnessakkunnig Socialdepartementet och Paula 
Örn (S), oppositionsråd.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ulf och Bethine Levin, Stall Alfhem, utökar verksamheten. I dagarna blev det klart att de 
tar över MBA Maskins stängselprogram. Marianne och Bertil Andersson avvecklar just 
nu sitt entreprenörskap i Ale. I 40 år har de sett till att förse främst närområdet med 
stolpar och stängsel. Stall Alfhem har varit trogna kunder i många år.

– Vi tycker det är viktigt att någon fortsätter att tillhandahålla servicen lokalt. Ofta är 
det bråttom och då är det bra att det fi nns material att tillgå, säger Bethine Levin. 

Text: Per-Anders Klöversjö

Stall Alfhem tar över MBA:s stängselprogramStall Alfhem tar över MBA:s stängselprogram


