
Under två veckor har 
redaktionen mottagit 
mängder av mejl och 

telefonsamtal från oroliga 
tonårsföräldrar i Älvängen. 
Precis som befarades innan 
har ortens resecentrum blivit 
ett tillhåll och en värmestuga 
för rastlösa ungdomar. Det 
fi nns starka och välgrundade 
misstankar om droger och 
kränkande handlingar mot 
framför allt mycket unga 
fl ickor. Nu slår föräldrarna 
larm och det är hög tid att 
agera. Tyvärr räckte det inte 
denna gång att vara förutse-
ende. Vi visste att det fanns 
skäl att anta att resecentrum 
skulle riskera att bli ett tillhåll, 
men ändå har motåtgärderna 
hittills lyst med sin frånvaro. 
Nu räcker det inte längre att 
förebygga, rapporterna från 
föräldrarna och allmänheten 
är nu så allvarliga att det krävs 
omedelbara ingripanden. 
I Ale kommun lutar vi oss 
mot SSPF-arbetet där skola, 
socialtjänst, polis och fritid, 
samverkar för att upptäcka 
barn i riskzonen så tidigt som 
möjligt. I skrivande stund sätts 
hela denna organisation och 
system på sin spets. Det är 
nu det ska fungera och vara 
effektfullt. Egentligen kan 
jag tycka att det som redan 
har hänt skvallrar om att det 
fi nns brister. Jag hoppas man 
är vuxen nog att ta lärdom 
och utvärderar vad som har 
gått snett. Det är inte okej 
när 12-13-åriga fl ickor dras 
in i drogmissbruk inför öp-
pen ridå. Innan det händer 

ska systemet ha slagit larm. 
Föräldrar som lokaltidningen 
har varit i kontakt med säger 
sig ha tagit de kontakter som 
man kan begära, men polisen 
har till exempel ”inte haft tid” 
att aktivt ingripa.

Carlmarks industriområde 
dyker upp som nästa oros-
moln. ”Kåkstaden” som vi har 
valt att kalla den svarta fläcken 
borde, sett till husens stan-
dard och miljön i övrigt, vara 
avspärrat. Det är definitivt 
inte en plats för ungdomar, 
men här har föräldrar påträffat 
berusade tonåringar. Det är 
kanske inte längre en fråga om 
månader eller veckor innan 
något mycket tragiskt händer 
där nere, det kan handla om 
dagar, timmar eller minuter. 
Har ni inte besökt området 
så gör det, helst dagtid, för er 
egen säkerhets skull. Fundera 
sedan på varför ni ska hålla 
efter trädgårdshäcken och ert 
eget hus när ”kåkstaden” tyd-
ligen är att anse som okej. Hur 
som helst så har kommunens 
ansträngningar bara med-
fört en mindre uppstädning. 
Området är fortfarande att 
beteckna som ett högriskom-
råde och allt annat än en lämp-
lig plats att vistas i. Kommer 
ansvariga fastighetsägare 
och myndigheter verkligen 
att kunna med att säga; ”Det 
är inte vårt fel”, den dagen 
olyckan har varit framme? Vi 
visste ju, en hel kommun sitter 
på läktaren och tittar 
på tragedin, men 
gör vi något? Nej, vi 

pekar på en paragraf och säger 
naturligtvis att det är fel i sys-
temet med tillägget att ansva-
ret vilar på någon annan.

Alarmerande rapporter som 
dessa är alltid lika tragiska, 
men samtidigt är det en allvar-
lig kritik mot samhället. Det 
kan tveklöst vara någon som 
frivilligt låser in sig på han-
dikapptoaletten i Älvängens 
resecentrum för att ”röka på”. 
Det kan omöjligt vara det som 
en tonåring helst av allt vill 
göra. Det är således en kritik 
mot att vi inte lyckas erbjuda 
tillräckligt goda alternativ. 
Vi fångar inte upp alla, utan 
några hamnar utanför. Detta 
måste finnas i åtanke när 
ungdomarna nu ska jagas ut 
från vänthallen och Carlmarks 
industriområde. Vad erbjuder 
vi istället? 

I mina ögon är en situation 
som denna ett minst lika stort 
misslyckande från samhället i 
stort som från de vilsna ung-
domarna. Riktigt illa blir det 
dessutom om vi inte inser det.

Föräldraansvaret? Ja, 
självklart, men det hoppas jag 
slippa påminna om!

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Lika mycket vårt misstag

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
VÅRENS NYHETER 
- FÄRDIGSYTT & METERVARA

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

30:-/m
BALKLÄNNINGSTYGER  
Polyestersatin & Organza

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.
ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

Ring Maria: 0736-67 30 17
F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

Ring Maria: 0736-67 30 17

Marias hemtjänst
He
önsterputs

Flyttstäd och förekom
sysslor i hemmet
även företagsstädning

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Distriktsstämma
Kristdemokraterna  

Västra Götaland Norra

Lördag 23 mars kl 10.00
Ale Gymnasium

Provval till EU 

Talare Riksdagsledamot  

Penilla Gunther och regionråd  

Monica Selin

Fika serveras

            Välkomna!

Västra Götaland Norra

Söndag 24 mars kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hantverksmarknad

www.laget.se/aleibf

Ale Innebandyförening kallar till 

ÅRSMÖTE 2013 

7 april 2013 
14.30 i Ale Gymnasium

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast fredag 29/3

Alla medlemmar hälsas välkomna!
Ale Innebandyförening

Styrelsen
Årsmötet ligger i anknytning till 

föreningsavslutningen som är samma 
dag i Ale Gymnasium mellan 

11.00-14.00

”Firar 25 år 
7 april 2013”

och allt för din trädgård.

Butiken är fylld med

VÅRBLOMMOR

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Auktion Folkets Hus, 
Lördag 9 mars 

Nr 87 serie K, gul lott
Vinst finns att hämta på Kupan!


