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10 000 kronor till 
din förening?
Bidrar din förening till ökad livskvalitet 
bland barn och ungdomar eller till att 
motverka droganvändning och 
utanförskap?  

Då kan du ansöka om vårt stipendie 
på 10 000 kronor via 
lansforsakringar.se/alvsborg

Förebilder

Lovande 

ALE. Den omfattande 
skadegörelsen längs 
Alependeln tvingade 
Västtrafi k att sätta in 
ordningsvakter under 
den gånga helgen.

Inom kort kommer 
övervakningskameror 
att installeras.

– Vi ser mycket 
allvarligt på det som 
händer på pendelstatio-
nerna i Ale och vidtar 
alla tänkbara åtgärder, 
säger Stefan Ekman, 
infrachef på Västtrafi k.

Under påskhelgen utökades 
väktarinsatsen längs Alepen-
deln, såväl på tågen som pen-
delstationerna. Resenärernas 
trygghet och säkerhet stod i 
fokus, men det handlar också 
om att få ett stopp på den 
omfattande skadegörelsen.

– Det är rent sabotage. 
Hade det bara varit klot-
ter så hade det varit en sak, 
men när våra hissar sabote-
ras så att handikappade och 
äldre människor blir utsatta 
måste vi vidta snabba åtgär-
der. Jag blir både ledsen och 
bedrövad när jag ser den här 

utvecklingen. Vi har planerat 
och kämpat för Alependeln i 
tio år. Den är en stor tillgång 
och en klar förbättring av 
kollektivtrafiken i Ale, därför 
är det sorgligt att några få 
förstör för så många, säger 
Stefan Ekman.

Den omfattande skadegö-
relsen har förutom hissarna 
omfattat krossat glas, att 
räcken och skyltar har sli-
tits ner, mopedåkning inne i 
Älvängens väntsal där också 
toaletterna har utsatts för 
mycket klotter. Västtrafik 
har fått tillstånd för kame-
raövervakning på pendelsta-
tionerna, men installationen 
har av olika skäl dragit ut på 
tiden.

– I efterhand är det väl-
digt olyckligt. Kameror har 
en avskräckande effekt och 
skulle sannolikt ha besparat 
oss en hel del pengar, menar 
Stefan Ekman.

Tryggheten prioriteras
Han är tydlig med att Väst-
trafik nu kommer att prio-
ritera att omgående komma 
tillrätta med de problem som 
finns kring Alependeln.

– Vi måste lösa det här. 
Kollektivtrafiken ska kännas 
trygg och säker för alla rese-
närer oavsett tidpunkt på 
dygnet. Vi kommer att föra 
en dialog med polisen och 
socialtjänsten i Ale för att för-
söka hitta lämpliga lösningar. 
Någon form av bemanning 
och väktare kommer vi säkert 
att få leva med en tid framö-
ver. Det är billigare än att 
åtgärda sabotagen, avslutar 
Stefan Ekman.

– Västtrafi k har tröttnat på skadegörelsen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Onsdagen den 13 mars 
hölls årsmöte för Ale Slöj-
dare. Hemslöjskonsulent 
Tobias Havaas berättade 
om sitt arbete inom slöjd 
i väst och dess organisa-
tion och informerade om 
kommande utställningar 
och arrangemang. Det gavs 
också tillfälla till att ställa 
frågor, bland annat: Vad som 
är god slöjd? 

Efter en god fika med 
hembakat bröd och utsökt 
kaka vidtog årsmötet. Eva 
Carlsson, ordförande, och 
Marie Wenander, kassör, 
hade avböjt omval. Till ny 
ordförande valdes Lisbeth 

Karlberg. Utöver ordina-
rie årsmötesförhandlingar 
godkändes ett förslag från 
styrelsen att hyra en lokal för 
föreningens arbete. Loka-
len som ligger i Nol är en 
tidigare affärslokal belägen 
utefter gågatan, nära Folkets 
Hus. 

Föreningen planerar att 
ha kurser, stickkaféer, stu-
diecirklar utställningar med 
mera för medlemmar och 
andra intresserade. Varje 
lördag, från och med den 
6 april, kommer det också 
att vara öppet i lokalen för 
försäljning av slöjd och hant-
verk.                                      BS

Lisbeth Karlberg är ny ord-
förande i Ale Slöjdare.

Ale Slöjdare öppnar eget i NolAle Slöjdare öppnar eget i Nol

Ordningsvakter Ordningsvakter 
vid Alependelnvid Alependeln

Kostsamt sabotage mot his-
sarnas instrumentpaneler har 
också resulterat i att hissarna 
varit obrukbara.

Pendelstationerna har blivit problembarn för Västtrafi k. Omfattande skadegöresle och Pendelstationerna har blivit problembarn för Västtrafi k. Omfattande skadegöresle och 
sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.


