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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Fredag 24 maj

Skadegörelse
Någon försöker krossa ett 
skyltfönster till Ljuva Hem på 
Ale Torg.

Lördag 25 maj

Stökig tågresenär
En 35-årig man uppträder hot-
fullt på Alependeln. En tågvär-
dinna och en lokförare får utstå 
spott och spe. Gärningsmannen 
gör sig bland annat skyldig till 
ofredande och narkotikabrott.

Söndag 26 maj

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Flera 
dörrar bryts upp och fönster 
krossas. 200 kilo bly samt kät-
ting tillgrips.

Vid halv sex-tiden på söndags-
kvällen uppstår en brand i ett 
kök på Norra Klöverstigen i 
Nödinge. Lägenhetsinneha-
varen lyckas släcka elden på 
egen hand och läget är under 
kontroll när räddningstjänsten 
anländer.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/5 – 27/5: 72. Av 
dessa är fem misshandelsbrott, 
fem narkotikabrott, fem skade-
görelser, tre cykelstölder, tre 
snatterier, två båtstölder och 
två bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS
ALE. Projektet är i 
hamn.

På torsdag tar Jo-
sefi n Carlbom och Ted 
Gustafsson på Barn- 
och fritidsprogrammet 
studenten.

Samma dag släpps 
boken ”Våga fråga!”.

Den är skriven av unga för 
unga. Josefin Carlbom och 
Ted Gustafsson i BF 3A, Ale 
gymnasium, valde att som 
projektarbete skriva en bok 
om droger och dess kon-
sekvenser. Genom Vaknas 
försorg och tack vare ett 
bidrag från Leader Göta Älv, 
så kunde idén bli verklighet. 
Leaderpengarna har täckt 
kostnader för tryck och dist-
ribution.

De senaste veckorna har 
varit hektiska eftersom boken 
skulle vara klar lagom till stu-
dent och skolavslutning.

– Alla elever på Ale gym-
nasium får varsitt exemplar 
av boken i samband med 
avslutningen. Den ska också 
delas ut till grundskoleelever 
i årskurs 6-9 i Ale kommun 
då de tar examen. Boken 

kommer också att finnas 
tillgänglig på biblioteken 
och fritidsgårdarna och även 
delas ut när Vakna genomför 
sina olika evenemang, berät-
tar Ted Gustafsson.

Ett par tusen exemplar 
är levererade och boken är 
gratis för dem som vill ha 
den.

– Förhoppningsvis blir 
boken omtalad och uppskat-
tad av kommunens ungdo-
mar. Det arbete som vi lagt 
ner under ett års tid önskar vi 
ska göra nytta, säger Josefin 
Carlbom.

Boken innehåller 110 
sidor och kapitlen berör 
ämnen som rökning, alko-

hol, narkotika, kärlek/rela-
tion och doping.

– Det finns fakta om res-
pektive ämne och när det 
gäller dopingen så har vi 
expertutlåtande från Tommy 
Moberg. Per Lifvengren 
har skrivit om cannabis och 
hur det påverkar människan, 
säger Ted.

– Det mest omskakande 
är ändå de självupplevda 
historierna som två ungdo-
mar från Ale redogör för. De 
skriver om sitt missbruk och 
hur det har påverkat deras liv. 
Det är en gripande läsning.

Vad är syftet med boken?
– Det är att göra ungdo-

mar medvetna om vad ett 
drogmissbruk innebär och 

vad det får för konsekvenser. 
Vi tror att ungdomars berät-
telser och upplevda erfaren-
heter får ett större genomslag 
hos just den här målgruppen, 
säger Josefin Carlbom.

Ale kommuns drogföre-
byggare Thomas Berggren 
har följt projektarbetet på 
nära håll. Han hyllar Ted och 
Josefins arbete.

– De har all anledning 
att vara stolta över sitt verk. 
Det är smart att skriva en 
bok på det här temat ur ett 
ungdomsperspektiv. Boken 
kommer bli ett användbart 
verktyg i vårt fortsatta arbete 
mot droger, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

Onsdagen den 15 maj steg 20 förväntansfulla barn och 
vuxna från Barnkullens förskola i Hålanda på pendeltåget i 
Älvängen för att resa till Göteborg. Målet var GöteborgsOpe-
ran och en guidad visning bakom kulisserna. Vi möttes i dör-
ren av guiden Daniel som visade oss runt. Vi fi ck lyssna på 
musik och sång, vi fi ck titta på kostymer och peruker. Vi fi ck 
även se deras målarateljé. Besöket avslutades på McDonalds 
innan vi steg på pendeltåget tillbaka.

LÖDÖSE. Lödösetraktens 
Hembygdsförening ordnade 
växtbytarkväll vid Valla-
Marias stuga. Närmare 40 
personer kom och bytte 
växter med varandra. Tre 
långbord var överfulla med 
växter, både vanliga och 
mindre vanliga. Alltifrån 
tomatplantor, ballongblom-
mor, stockros, flox, stjärn-
flocka till många för tillfället 
namnlösa växter.

I tur och ordning gick 

man fram och hämtade sitt 
”första tjing” och sedan fick 
man plocka så länge det 
fanns växter. När borden var 
tomma, blev det kaffe med 
fralla och en stund trevlig 
samvaro tills duggregnet 
sakta började falla.

Nästa träff vid Valla-
Marias blir 18 juni med 
gräddning av våfflor i gam-
maldags våffeljärn över 
öppen eld.

Barbro Sandström 

Operabesök i Göteborg

Växtbytarkväll i Lödöse

– Bok av unga 
för unga

Ted Gustafsson och Josefi n Carlbom har författat boken ”Våga fråga” som blir ett nytt verktyg i Ale kommuns drogförebyg-
gande arbete. Ett par tusen exemplar har tryckts upp och boken kommer att delas ut till grundskole- och gymnasieelever.

”Våga fråga!””Våga fråga!”

Vigerne Invest

Brf Säteriet 1 & 2

Visning 

kl 11-13
i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge
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I boendekostnaden ingår månads- 

-

www.ccfast.se

Hörselskadades Riksförbund

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


