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Vi övar för 
din och vår 
säkerhet!
Den 23 april cirka 08.15 startar  AkzoNobel 
en räddningsövning på vårt om råde i Bohus. 
Larmsignalen hörs lång väg och kan därför 
upp fattas utanför  vår anläggning. Om du hör 
larmet/signalen på morgonen den 23 april ska 
du inte göra något. Den här gången är det ett 
övningslarm!

AkzoNobel i Bohus övar regelbundet med 

räddningstjänsten i Ale och Kungälv. Det gör 

vi för vår egen och omgivningens säker het. 

Vårt mål är en väl fungerande plan och hög 

beredskap om olyckan skulle vara framme. 

Platschef Marii Engberg 
Övningsledare Peter Kemi
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NÖDINGE. Samarbetet 
mellan biblioteken i Ale, 
Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn, Orust och Öck-
erö har pågått sedan 
2006.

För några år sedan 
fördjupades samarbe-
tet ytterligare vilket 
ska leda till en bättre 
service för kommunin-
vånarna i området.

På Världsbokdagen 
den 23 april lanseras 
en gemensam webbsida 
och katalog för Biblio-
tek i Väst.

Det är inte bara vårens 
boknyheter som kommer att 
presenteras i samband med 
Världsbokdagen. Förutom 
den skönlitteratur, deckare 
och faktaböcker som biblio-
tekspersonalen kommer att 
berätta om på Ale bibliotek, 
så utgör tisdagen också start-
skottet för Bibliotek i Västs 
nya hemsida.

– Bibliotek i Väst har en 
slogan som lyder: Mer för 
fler! Det är precis vad det 
handlar om. Samarbetet 
över gränserna genererar en 
bättre service för invånarna 
och ett större utbud av titlar 
att välja bland, säger biblio-
tekarie Eva Albrechtsson.

Den nya hemsidan inne-
bär att besökarna får tillgång 
till samtliga biblioteks kata-
loger. Det går också att ta del 
av kommande evenemang i 
de respektive kommunerna.

– Är det en barnteater i 
Kungälv så visas det arrang-
emanget. Förhoppnings-
vis kan det leda till en ökad 
publiktillströmning på kul-
turaktiviteter både här och i 
våra kranskommuner, säger 
Eva Albrechtsson.

– Jag tror säkert att de 
som besöker hemsidan första 
gången kan komma att känna 
sig lite vilsna. Upplägget 
skiljer sig från det vi har idag. 
Efter hand är jag emeller-
tid övertygad om att biv.se 
kommer att uppfattas som 
användarvänlig och funktio-
nell.

Låntagarna kan själva se 
och reservera böcker från de 
olika katalogerna. För ale-
borna betyder att utbudet av 

böcker och mediaprodukter 
ökar.

– Både Kungälv och Ste-
nungsund är stora bibliotek 
som kan erbjuda betyd-
ligt fler titlar än vad vi kan 
göra här i Ale, säger Eva 
Albrechtsson.

– Trenden som vi ser i 
landet är att bibliotek går 
samman för att utöka servi-
cen för sina låntagare. Det 
ligger i tiden.

För den som vill lära sig 
mer om hur Bibliotek i Västs 
nya hemsida är uppbyggd 
ges ett ypperligt tillfälle då 
Eva Albrechtsson föreläser 
på utbildningen Digidel tis-
dagen den 21 maj på Ale bib-
liotek.

JONAS ANDERSSON

Eva Albrechtsson, Gunn-Britt Bjerstaf och Soli Rosendahl på 
Ale bibliotek ser fram emot lanseringen av den nya hemsidan 
för Bibliotek i Väst, som sker i samband med Världsbokda-
gen den 23 april.

Ny hemsida för Bibliotek i Väst
ALE. Det har varit en 
lång vinter, men nu har 
mopedisterna krupit ur 
sitt ide.

Av den anledningen 
förbereder Ale kom-
mun, i samarbete med 
Polismyndigheten i 
Västra Götaland, ett 
utskick till de föräldrar 
vars barn har fyllt eller 
kommer att fylla 15 år 
2013.

– Vi vill upplysa om 
vilka lagar och reg-
ler som gäller, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Det är åttonde året som poli-
sen och Ale kommun gör 
en gemensam aktion för att 
sprida information om de 
lagar och regler som gäller 
kring mopedkörning. Årets 
utgåva är riktat till föräldrar 
vars barn är födda 1998.

– Syftet är att upplysa för-
äldrarna om att det är deras 
ansvar att se till så att ung-
domarna kör lagligt. I brevet 
ger vi en kortfattad beskriv-
ning om vad som gäller för de 
olika mopedklasserna, I och 
II. Vi har också med infor-
mation om fyrhjulningar och 
A-traktorer (EPA-traktorer), 
säger Lotti Klug.

– A-traktorer är mest syn-
liga i kommunens norra del. 
Framförallt är det ett popu-
lärt transportmedel för ung-
domar på landsbygden.

Vansinnesfärder med 
mopeder väcker inte sällan 
stor ilska hos aleborna. Det 
finns gott om trimmade 
mopeder som framförs i hög 
hastighet inne i kommunens 
olika bostadsområden.

– Man bör tänka på kon-
sekvenserna. Förutom att 
mopedisterna riskerar att 
skada sig själva och andra så 
är det dessutom olagligt att 
köra trimmat. En ungdom 
som åker fast på en trimmad 
moped/A-traktor riskerar att 
få vänta på sitt körkortstill-
stånd för personbil. Vid trim-
ning gäller inte heller försäk-
ring eller mopedens garanti, 
säger polisman Roger Sön-
nervik-Johansson.

Några nya regler har inte 
tillkommit inför 2013. Det 
var i oktober 2009 som en 
ny körkortsbehörighet, AM, 
infördes. Denna behörighet 
krävs för att få köra moped 
klass I samtidigt som det 
blivit nödvändigt att ta för-
arbevis för att få börja köra 
moped klass II.

– AM-beviset ska man ha 
med sig och visas upp om 
man blir stoppad, betonar 
Roger Sönnervik-Johansson.

Lotti Klug vill också 
understryka det faktum att 
dagens mopeder är stöldbe-
gärliga ting. Hon uppma-
nar såväl mopedisterna som 
deras föräldrar att se över lås 
och förvaring.

– Tyvärr finns det ungdo-

mar som frestas av att stjäla 
eller förstöra mopeder som 
står parkerade. Lås alltid 
mopeden och förvara den på 
ett säkert ställe när den inte 
används, säger Lotti.

I n f o r m a t i o n s b r e v e t 
kommer att skickas ut under 
april månad.

JONAS ANDERSSON

– Informationsbrev till föräldrar
Våren är här och mopederna med den

Polisman Roger Sönnervik-
Johansson.

Inom kort får föräldrar i Ale 
kommun, vars barn har fyllt 
eller kommer att fylla 15 år 
2013, ett informationsbrev 
om regler för mopedkörning.


