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RONDEN

Tisdag 11 juni

Inbrottsförsök
Försök till villainbrott. Någon 
försöker krossa en ruta och 
bryta upp en dörr till en fastig-
het i Älvängen, men gärnings-
mannen lyckas inte ta sig in i 
bostaden.

Torsdag 13 juni

Bilbrand
Försök till mordbrand i Skepp-
landa. Vid 19-tiden fattar en bil 
eld av okänd anledning. Fordo-
net står nära intill ett bostads-
hus och enligt brandmännen på 
plats är spridningsrisken stor.

Fredag 14 juni

Inbrott
Ett inbrott upptäcks vid Svan-
dammarna i Surte. Föreningen 
Svanen rapporterar om till-
gripna handverktyg, en stulen 
kompressor och ett element. 
Gärningsmännen har även fått 
med sig föreningens lilla vita 
roddbåt.

En av Nobinas bussar blir 
beskjuten i Alafors. Händelsen 
inträffar vid 17-tiden. Skottet 
kommer förmodligen från ett 
luftvapen och orsakar skada på 
rutan. Ärendet rubriceras som 
skadegörelse.

Lördag 15 juni

Stöld
En stöld anmäls från Nödinge 
båthamn. En båtägare blir 
bland annat bestulen på två 
tankar bensin.

En bilbrand rapporteras från 
parkeringen vid Bohusskolan.

Skadegörelse på Ale Golf-
klubb. Någon kör runt på banan 
i en stulen bil och orsakar 
skada på fairway. 

Söndag 16 juni

Knivman i Nödinge
Polisen larmas till ett lägen-
hetsområde i Nödinge vid nio-
tiden på morgonen. En person 
skär sig i handen med en kniv 
och hotar därefter två andra 
i sin omgivning. Mannen, som 
är i 25-årsåldern och hemma-
hörande i Lövgärdet, körs till 
psykakuten.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Två år i regnskogen väntar
för Sara Svensson

En grön själ gör sig redo

Nya språk. Sara Svensson, 28 från Nödinge har fullt upp 
med att förbereda för sin två år långa vistelse i Surinam i 
Sydamerika. Bland annat måste hon lära sig nederländska, 
som pratas av befolkningen eftersom landet är en gammal 
holländsk koloni. 

NÖDINGE. Nödinges 
skogar är hemma för 
Sara Svensson, 28.

Hennes stora enga-
gemang för miljöfrågor 
har tagit henne ut 
i världen och under 
fl era år var hon ung-
domsrådgivare åt FN:s 
miljöprogram.

I sommar påbörjar 
hon sitt hittills största 
uppdrag: Två år i Surin-
ams regnskog i Syd-
amerika.

För tio år sedan gick Sara 
Svensson sista året på Natur-
vetenskapliga programmet 
på Ale gymnasium. Hennes 
årskull blev den första att ges 
möjlighet till projektarbete 
på vetenskapscentret Uni-
verseum i Göteborg. Hon 
tvekade inte en sekund. Det 
blev hennes första möte med 
regnskogen, men definitivt 
inte det sista.

Intresset för skog och 
natur väcktes i tidiga år. För-
äldrarna har alltid uppmunt-
rat Sara och hennes syskon 
att uppskatta och ta tillvara 
på den vackra miljön i områ-

det kring familjens röda villa 
i Nödinge.

– Mitt miljöengagemang 
är absolut en konsekvens av 
att växa upp här. Man behö-
ver inte åka långt för att upp-
täcka fantastisk natur och vi 
har alltid varit ute mycket i 
skogen. 

Direkt efter studenten 
åkte Sara till Frankrike för 
att jobba som au pair och 
fastnade direkt för den fran-
ska kulturen. När Fältbiolo-
gerna, som hon var medlem 
i under sju år, senare anord-
nade en resa till Paris tog 
hon chansen att återuppleva 
landet. Att resa, inte bara 
för att se världen utan även 
för att göra den bättre, kom 
senare att bli en betydande 
del av hennes liv.

Amazonas regnskog
I februari lämnade hon över 
uppdraget som ungdomsråd-
givare åt FN:s miljöprogram, 
ett uppdrag hon haft under 
flera år. 

– Det kändes bra att lämna 
över till två tjejer som till-
sammans är lika gamla som 
jag själv.

Nu väntar ett nytt äventyr 
för Nödingetjejen. Under 
två år ska hon bo och arbeta i 
Surinam, ett Sydamerikanskt 
land med färre invånare än 
Storgöteborg, men som har 
en av världens mest bevarade 
regnskogar.

– Jag har varit i regn-
skogen förut, men inte i 
Amazonas, så det kommer 
verkligen att bli en speciell 
upplevelse. 

Som internationell volon-
tär kommer hon att arbeta 
för att säkra regnskogens 
framtid och skydda den 
från avverkning.

– Inom FN har man för-
handlat fram att utveck-
lingsländer som har mycket 
regnskog ska få betalt för att 
bevara den, så att det ska ligga 
i befolkningens intresse. En 
del av mitt arbete går ut på 
att förbereda landet på att 
ta emot pengarna, så att de 

inte hamnar i fel fickor. Jag 
kommer att vara placerad i 
Surinam, men ha kollegor i 
grannländerna Guyana och 
Franska Guyana. Mitt upp-
drag går också ut på att ta 
reda på hur mycket koldioxid 
det finns i skogen eftersom 
pengarna baseras på det.

Många språk
Redan under studietiden på 
Göteborgs universitet där 
hon studerade humanekologi 
tog valet av yrkesinriktning 
henne ut i världen. 

I Kenyas huvudstad Nae-
robi gjorde hon praktik i flera 
omgångar och där känner 
hon sig fortfarande hemma.

Under fyra månader 
bodde hon även i Filippi-
nerna och ett halvår job-
bade hon på universitetet i 
Boston. Många chanser har 
öppnat sig längs resans gång 
och Sara har valt att ta dem, 
något som förutsätter ett 
öppet sinne.

– Jag är öppen för alla 
möjligheter. Erbjudandet 
om jobbet i Surinam fick jag 
på en strand i Rio de Janeiro. 
Det var under FN:s stora 
konferens för hållbar utveck-
ling som jag fick frågan. 
Undrar egentligen hur 
många som spontant hade 
svarat ja om någon kom och 
sa ”Hej, vill du komma och 
jobba i regnskogen i Surinam 
i två år.”

Sara tackade ja och snart 
lyfter planet, men innan 
dess har hon ett nytt språk 
att lära sig. I Surinam pratar 
man nämligen nederländska 
eftersom det är en gammal 
holländsk koloni. 

Framför henne på köks-
bordet ligger två tunga 
lexikon – ett nederländskt 
och ett franskt. Engelskan 
behöver hon knappast öva 
på eftersom det varit arbets-
språket hela tiden, men fran-
skan får hon fila på eftersom 
projektet styrs av Frankrikes 
skogsmyndighet. 

– Att ha kontakt med fran-
ska myndigheter på franska 
är inte det lättaste, men det 
går bara man vill.

Vad som väntar efter de 
två åren i Sydamerika låter 
hon vara osagt och menar att 
vad som helst kan dyka upp. 
Arbetet för att förbättra värl-
den kommer med all säker-
het att fortsätta, men att dela 
ut moralkakor till miljöbovar 
är inte Saras melodi. 

– Jag vill att folk ska se sam-
band och förstå kopplingar. 
Världen blir inte bättre av att 
jag går runt och är arg. Jag 
kör på och gör det jag tror 
på och förhoppningsvis kan 
jag även inspirera andra i en 
positiv riktning. 

SARA SVENSSON
Ålder: 28
Bor: Surinam, Sydamerika, men 
hemma på riktigt är en röd villa i 
Nödinge
Utbildning: Samhällsveten-
skapliga miljövetarprogrammet 
med inriktning humanekologi på 
Göteborgs universitet. Tidigare 
Naturvetenskapliga programmet 
på Ale gymnasium.
Jobbar som: Internationell 
volontär under två år. Kartlägger 
regnskogen i Surinam för att den 
ska bevaras, inom projektet REDD+ 
For the Guiana Shield. 
Engelsk titel: Forest carbon 
inventory specialist 
Övrigt: Har under fl era år varit 
ungdomsrådgivare åt FN:s miljö-
program.

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15
ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 
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