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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 29 april

Dieselstöld
Stöld av diesel ur två lastbilar 
tillhörande Surte Åkeri.

Villainbrott i Bohushöjd. 
Diverse gods tillgrips.

En person kontrolleras i 
Bohus, misstänkt för narkotika-
brott, innehav samt eget bruk.

Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från Aro-
seniusskolan samt Älvängens 
Kulturhus.

Tisdag 30 april

Inbrott
Inbrott hos Rex Entreprenad 
i Surte. Diverse maskiner 
tillgrips.

Onsdag 1 maj

Olaga vapeninnehav
En person grips i Alafors, miss-
tänkt för olaga vapeninnehav. 
Vid en personkontroll visar 
det sig att mannen bär på en 
elpistol.

En bensinsmitning anmäls 
från Statoil i Älvängen.

En boende på Bohus service-
hus blir bestulen på sitt silver-
skrin. Någon tar sig olovligen in 
i målsägandes bostad.

Fredag 3 maj

Misshandel
Två personer råkar i luven på 
varandra i Nödinge. Målsä-
gande blir slagen i huvudet 
med ett aluminiumrör. Ambu-
lans tillkallas.

Söndag 5 maj

Fiskare utan kort
Två personer som saknar fiske-
kort ertappas vid Abborresjön i 
Kilanda. Polis anländer.

Antalet anmälda brott under 
perioden 29/4 – 6/5: 49. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Jobben och familjen i fokus
Talare på 1 maj. Paula Örn (S), kommunalråd i tillfällig opposition, Mikael Sällström, klubbordförande på Volvo och SSU Ales ordförande Kristina Raad.

"Hellre lön från ett riktigt jobb än bidrag från meningslös sysselsättning"
NÖDINGE. Moderaterna 
fortsätter att engagera 
sig i arbetarrörelsens 
högtidsdag 1 maj.

På Ale Torg mötte de 
aleborna och tog chan-
sen att prata riktiga 
jobb.

– Och då avser vi inte 
fas 3. Det är en särskild 
insats, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Moderaternas uppmaning 
att komma till Ale Torg och 
prata riktiga jobb fick Social-
demokraterna att se rött. De 

tryckte upp en egen affisch 
med frågan; "Är fas 3 ett rik-
tigt moderat jobb?"

– Fas 3 är en åtgärd för de 
personer som är längst från 
den riktiga arbetsmarknaden. 
Socialdemokraterna hade 
liknande åtgärder under sin 
tid vid makten. Det är inget 
nytt, men jag kan hålla med 
om att dessa insatser inte 
fått önskad effekt, varken nu 
eller då. Det här måste par-
tiet utvärdera och jag hoppas 
att vi kan hitta ett bättre och 
mer effektfullt verktyg för 
att hjälpa denna målgrupp, 
säger Mikael Berglund och 

tillägger:
– S har väl inte kommit 

med något revolutionerande 
nytt de heller. Att vi ska 
återgå till ett samhälle där 
vissa tvingas leva på bidrag 
istället för lön är jag inte 
intresserad av att diskutera. 
Jag tror att majoriteten i Sve-
rige anser att det är bättre 
att leva på lön från ett riktigt 
arbete än på bidrag från en 
meningslös sysselsättning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Skrattade åt Socialdemokraternas tilltag. Vid Moderaternas 
tältplats på Ale Torg stod en fråga från S. Kommunalråd Mi-
kael Berglund (M) tog det med ro och fi ck skäl att prata jobb.

– Fredrik Reinfeldt ska erbjudas karriärbyte nästa år...
NÖDINGE. Alliansens 
utspel om att göra det 
möjligt för fl er att byta 
karriär även efter 50 
blev knorren på Mikael 
Sällströms majtal.

–Vi ska ge Fredrik 
Reinfeldt chansen att 
byta jobb efter valet 
nästa år!

Jobb och framtids-
tro ramade in 1 maj i 
Ale som annars gick i 
familjens tecken med 
clowner och hoppbor-
gar.

Socialdemokraterna testade 
ett nytt grepp och gjorde 1 
maj till en familjedag på Ale 
Torg. Inledningen var dock 
sig lik, ett majtåg med några 
skarpa plakat. Årets huvud-

talare, Mikael Sällström, 
klubbordförande på Volvo, 
gjorde debut i talarstolen.

– Det är dags att säga 
ifrån. Idag är 8% arbetslösa, 
de saknar jobb och därmed 
framtidstro. Regeringen för-
svarar katastrofen med att 
"vi är i alla fall inte sämst i 
EU". Denna handlingsför-
lamning präglar hela alli-
ansen och när regeringen 
Reinfeldt säger att de räknar 
med högre arbetslöshet även 
nästa år kontrar vi med att 
"Sverige ska bli bäst i EU". 
Vi ska ha lägst arbetslöshet. 
Det är en ambition vi tänker 
skapa en politik för, sa Säll-
ström bestämt.

Han retade sig också på 
alliansens påstående om att 
Socialdemokraterna politik 
bara skapar bidragsjobb.

– A-kassan som de nästan 
har avvecklat är ingen livs-
lång försörjning, det är en 
omställningsförsäkring i 
väntan på nästa jobb. Kam-
rater, det är en stor skillnad 
på att jobba fackligt idag mot 
under regeringen Persson. 
När finanskrisen slog till 
2008-2009 fanns inga verk-
tyg att använda när varslen 
lades. Inga länsarbetsnämn-
der, inga utbildningspaket, 
knappt ens en motpart att 
prata med, menade Säll-
ström.

Fler majtal
Med stor sannolikhet blir det 
fler majtal av Volvos klub-
bordförande. Talet på Ale 
Torg drog ner applåder. 

Mer erfaren, trots sin unga 
ålder, var nästa frontperson. 
Kristina Raad är ordförande 
i SSU Ale och trots sina blott 
19 år var det redan tredje 
majtalet.

– Jag är så oerhört glad 
över att få chansen att göra 
min röst hörd. När jag skulle 
skriva mitt tal funderade jag 
över varför jag gick med i 
Socialdemokraterna och 
kom fram till att det var alla 
orättvisor som till sist fick 
mig att börja engagera mig. 
Vi har fått igång SSU i Ale 
och det är jag stolt över. Vi 
värvar nya frihetskämpar 

varje vecka, berättade Kris-
tina Raad som också beto-
nade att 90 dagars garantin 
som Socialdemokraterna vill 
erbjuda alla arbetslösa ung-
domar kommer ursprungli-
gen från SSU.

Paula Örn, presenterade 
sig som vanligt som social-
demokratiskt kommunalråd 
i tillfällig opposition, och 
fokuserade sitt tal på jäm-
ställdhet, skenande ung-
domsarbetslöshet och en 
passiv moderatallians.

Jämställdhet
– Att kvinnor i Sverige idag 
tjänar 85% av männens 
löner, under en livstid 3,5 
miljon kronor mindre än en 
man, gör att vi förstår att vårt 
samhälle inte på långa vägar 
är så jämställt som det borde. 
Det är dock dessa orättvisor 
som ger mig bränsle att fort-
sätta kampen. Ett sätt är att 
erbjuda rätten till heltidsar-
bete i Ale kommun. Tyvärr 
har det arbetet helt kommit 
av sig under moderatallian-
sens ledning. Vi ser hur tim-
anställningarna ökar i kom-
munen istället för att minska, 
sa Paula Örn.

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale är på drygt 15%, en otro-
ligt hög siffra, ansåg opposi-
tionsrådet.

– Vad som är ännu mer 

otroligt är att moderatal-
liansen i Ale röstade nej till 
vårt förslag om att satsa 1,5 
miljoner kronor av tillgäng-
liga medel på att försöka 
öka möjligheterna för våra 
ungdomar att få ett jobb. 
Dessutom säger moderatal-
liansen nej till att satsa på 
sommarjobb. Vi socialdemo-
krater har redan visat att det 
går. När vi styrde fick nästan 
500 aleungdomar en vettig 
sysselsättning och avtalsen-
lig lön under sommaren. Nu 
har denna insats halverats av 
alliansen.

Traditionsenligt demonstrationståg genom Nödinge.

Familjen i allmänhet och 
barnen i synnerhet stod 
i fokus när 1 maj blev en 
familjedag.
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