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Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 4 februari

Dieseltjuvar
Stöld av diesel ur ett fordon 
som står parkerat på återvin-
ningscentralen i Bohus. 

Anmälan inkommer om två 
sönderskurna oljemålningar på 
Himlaskolan i Alafors.

Tisdag 5 februari

Inbrott
Inbrott i en container utanför 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Onsdag 6 februari

Stöld
En villaägare i Skepplanda blir 
bestulen på en flagga.

Torsdag 7 februari

Narkotikabrott
Två personer hamnar i dispyt 
med personalen vid Nobinas 
bussgarage i Älvängen. En 
polispatrull åker till platsen 
och griper männen, som då 
tagit sig till det intilliggande 
resecentret. Båda är miss-
tänkta för narkotikabrott.

Söndag 10 februari

Skadegörelse
En sten kastas genom rutan till 
Pizzeria Roma i Bohus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/2 – 11/2: 31. Av dessa 
är ett bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

NÖDINGE. Årets första 
frukostmöte knackar 
på dörren.

Som värd står Ar-
betsförmedlingen och 
platsen är Klädkällaren.

Besökarna kommer 
att ges tillfälle till en 
rundvandring i företa-
gets nya lokaler i Stora 
Viken.

Nästa onsdag, den 20 
februari, bjuds kommunens 
näringsidkare in till fru-

kostmöte. Programvärd är 
Arbetsförmedlingen som ska 
pratar under rubriken trend-
spaning på arbetsmarknaden.

Ett pris kommer att delas 
ut till ett lokalt UF-företag. 
Vidare finns Klädkällarens 
ägare, Peter Lindberg, på 
plats för att berätta om nye-
tableringen i Stora Viken. 
Förberedelserna är i full 
gång och varuhuset öppnar 
portarna den 27 februari.

– Jag tror att många före-
tagare är nyfikna på att få 
ta del av Klädkällarens nya 
lokaler och att vi dessutom 
ges möjlighet till en rund-
vandring tillsammans med 
Peter Lindberg känns jätte-
spännande, säger Ale kom-
muns näringslivschef Jan-
nike Åhlgren.

Jannike är ny på posten 
sedan två månader tillbaka. 
Hennes entusiasm och posi-
tiva framtidstro går inte att ta 
miste på.

– Jag måste säga att jag 
har mött en helt annan 
bild än den jag förväntade 
mig. Många menade att Ale 

befann sig i en negativ spiral 
och att det skulle bli till att 
kavla upp ärmarna och jobba 
utifrån den aspekten. Ärligt 
talat så har jag inte upplevt 
situationen som sådan. Alla 
är positiva. Jag har under 
min korta tid redan hunnit 

träffa väldigt många företa-
gare, som är välkomnande 
och gärna berättar om sin 
verksamhet, säger Jannike 
Åhlgren och fortsätter:

– De som jag har mött ser 
positivt på framtiden. Vad 
många ser som den viktigaste 

frågan och som den stora 
utmaningen är kompetens-
försörjningen. Det är å andra 
sidan ett tecken på att företa-
gen går bra, avslutar Jannike 
Åhlgren.

JONAS ANDERSSON

Josefin Carlbom och Ted 
Gustafsson i BF 3A Ale gym-
nasium fick välja fritt bland 
ämnen när de skulle till att 
bestämma sig för ett projekt-
arbete. 

– Vi ville göra en bok 
eftersom det är kul att se ett 
färdigt resultat av det man 
åstadkommit. Dessutom var 
vi angelägna om att försöka 
skapa något som andra kan 

ha nytta av. Det var så idén 
om boken Vakna föddes, 
berättar Ted Gustafsson.

Vakna – Tillsammans mot 
droger, var sedan länge ett 
känt begrepp för Josefin och 
Ted. De har följt arbetet på 
nära håll, tagit del av budska-
pet genom föreläsningar och 
annan informationskampanj. 

– Jag köper alltid den 
svarta påsen på Ica. Vakna 
gör stor nytta i samhället, 
säger Josefin Carlbom.

För några veckor sedan 
beviljade Leader Göta Älv 20 
000 kronor i bidrag till Jose-
fin och Teds projektarbete. 
Pengarna ska täcka kostna-
derna för layout och tryck.

– Vi är jätteglada för att 
vår bidragsansökan bevil-
jades. Tanken är att vi ska 
trycka boken i tusen exem-
plar. Den ska vara gratis och 
distribueras runtom på olika 
mötesplatser i kommunen. 
Den ska finnas tillgänglig på 
fritidsgårdarna, på Mötes-

plats Ungdom, men boken 
ska också finnas med som ett 
självklart inslag på Vaknas 
olika arrangemang, förklarar 
Josefin.

Just nu håller författarna 
på att samla in material till 
boken. Frågespalten ”Våga 
fråga” på Vaknas hemsida, 
där Carina Zito och Lotti 
Klug besvarar frågor, utgör 
en betydande del av inne-
hållet, därutöver ska lokala 
ungdomar som upplevt miss-
bruksproblem få skildra sina 
öden.

– Sedan hoppas vi att 
Tommy Moberg, socionom 
och expert på anabola steroi-
der, ska skriva några rader. 
Tommy har föreläst i Ale ett 
antal gånger genom åren och 
han har alltid mycket intres-
sant att förmedla, säger Ted.

Ale kommuns drogföre-
byggare Thomas Berggren 
hyllar Josefin och Teds ini-
tiativ att göra en bok med 
titeln Vakna. Han tar del av 

ungdomarnas projektarbete 
på nära håll.

– Jag tycker det är väl-
digt smart att skriva en bok 
på det här temat ur ett ung-
domsperspektiv. Boken får 
en lokal prägel och blir ett 
användbart verktyg i vårt 
fortsatta arbete mot droger. 
Självklart finns det många 
frågeställningar inom det här 
området, både bland unga 
men även hos föräldrar, säger 
Thomas Berggren.

– Återigen får vi ett bevis 
på att när många hjälps åt 
och är beredda att skapa 
något med gemensamma 
krafter så blir resultatet gott. 
Jag önskar verkligen Josefin 
och Ted all lycka med projek-
tet och lovar att stötta dem så 
mycket det bara går.

Förhoppningen är att 
boken Vakna ska ha release 
i samband med Festivalborg, 
det vill säga den 30 april.

JONAS ANDERSSON

Unga författare skriver bok
– Nytt verktyg i det drogförebyggande arbetet

Ted Gustafsson och Josefi n Carlbom, Barn- och fritidsprogrammet 3A på Ale gymnasium, Ted Gustafsson och Josefi n Carlbom, Barn- och fritidsprogrammet 3A på Ale gymnasium, 
håller på med ett projektarbete. Tillsammans ska de skriva boken Vakna, som man avser håller på med ett projektarbete. Tillsammans ska de skriva boken Vakna, som man avser 
trycka upp i tusen exemplar. Boken, som förväntas vara klar lagom till Festivalborg, blir trycka upp i tusen exemplar. Boken, som förväntas vara klar lagom till Festivalborg, blir 
ett välkommet komplement i kommunens drogförebyggande arbete.ett välkommet komplement i kommunens drogförebyggande arbete.

Årets första frukostmöte äger rum hos Klädkällaren i Stora Viken onsdagen den 20 februari.

Ale kommuns näringslivs-
chef, Jannike Åhlgren.

Frukostmöte hos Klädkällaren

Fd Krogen. Nu i ny regi.

INTERNATIONELLT KÖK
DAGENS LUNCH & NATTKLUBB

VÄSTRA GATAN 80 • KUNGÄLV • TEL 0303- 133 44

Vardag kl 11-22
Quizkväll varje torsdag kl 19

After Work varje fredag kl 16-20
Fredag-lördag öppet till kl 03

Söndag 12-21

NU HAR VI 
ÖPPNAT!

ALE. En bok av unga för unga.
Josefi n Carlbom och Ted Gustafsson på Barn- 

och fritidsprogrammet är i skrivartagen.
Senare i vår släpper de boken ”Vakna” som ska 

ge svar på de vanligaste frågorna om droger och 
där ungdomar själva delger sina skakande berät-
telser.


