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Tisdag 3 december

Brand
Det brinner i en papperskorg 
på en toalett på Bohusskolan. 
Räddningstjänsten kallas till 
platsen och skolan utryms.

Två bostadsinbrott rappor-
teras från Nödinge. Vid ett av 
inbrotten tillgrips en surfplatta.

Onsdag 4 december

Narkotikabrott
Klockan är ett på natten då 
en bil vägrar att stanna på en 
patrulls order i Nol. Föraren 
grips dock en stund senare och 
i samband med visitation av 
mannen anträffas narkotika. 
Den misstänkte är född 1993 
och hemmahörande i Nödinge.

Två fall av containerbränder 
sker i Surte.

Lördag 7 december

Inbrott
Villainbrott i Älvängen. Diverse 
gods tillgrips.

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. En intressant 
föreläsning med skräm-
mande faktauppgifter.

Utbudet av så kallade 
nätdroger är oändligt.

Karin Breding be-
skrev situationen på 
ett tydligt sätt när hon 
gästade Ale gymna-
sium i torsdags kväll.

Karin Breding arbetar på 
polisens narkotikarotel i 
Göteborg och är även en 
flitigt anlitad föreläsare hos 
Sportfront – mot droger, 
våld och rasism.

Till torsdagens arrang-
emang i Ale gymnasium kom 
endast ett 20-tal personer, 
vilket var synd. Ämnet är 
rykande aktuellt och borde 
engagera en betydligt större 
målgrupp än så. Var det stor-
men Sven som gjorde att 
många föräldrar valde att 
stanna hemma? 

Karin Breding började sitt 
anförande med att utmana 
åhörarna.

– Hur många av er har 
besökt en knarkarkvart?

Två händer kom upp i 
luften och inte var det fler 
när Karin frågade deltagarna 
om de trodde att deras barn 
besökt en knarkarkvart.

– Det har era barn gjort, 
var så säkra. Kanske nu eller 
för en halvtimme sedan. 
Internet är den största knar-
karkvart som finns och det är 
där som våra barn och ung-

domar lever sina liv. Det är 
ett fenomen som min gene-
ration, och generationen 
före mig, inte behärskar på 
samma sätt som ungdomarna 
gör.

– Förr hade föräldrarna 
koll på sina barns kompisar 
och visste vilka deras för-
äldrar var. Idag finns kom-
pisarna på Facebook, flera 
hundra kanske.

Nätdroger är en medial 
beteckning på substanser 
med narkotisk effekt som 
säljs via internet.

– Andra begrepp som 
används är RC-droger, Spice 
och Legal high, förklarade 
Karin.

– Oklassade substanser 
är lika farliga som dem som 
är narkotikaklassade. Det är 

oseriösa eller kriminella per-
soner som ligger bakom för-
säljningen av nätdroger.

Karin Breding redogjorde 
för utbreddheten av inter-
netdroger och att polisen 
emellanåt står maktlös då 
lagstiftningen släpar efter.

– Vi är liksom tvåa på 
bollen, säger Karin.

Att de olika substanserna 
genererar ett beroende råder 
det ingen som helst tvekan 
om. Nätdroger leder i många 
fall till ett tyngre missbruk.

– Nätdroger marknads-
förs som något lagligt och 
därmed ofarligt. Det är en 
sanning som inte överens-
stämmer med verkligheten 
och det har många ungdo-
mar blivit varse om.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE/NOL. På onsdag 
natt skedde en bilbrand på 
parkeringen vid Frukt & 
Grönsakshuset och efterföl-
jande natt fick räddnings-
tjänsten larm om ännu en 
bilbrand i Nödinge – den här 
gången på Norra Klöversti-
gen. I det sistnämnda fallet 
förelåg stor spridningsrisk 

till närliggande garagelänga. 
Det eldhärjade fordonet stod 
parkerad utanför en garage-
port. Brandmän från statio-
nen i Nol var snabbt på plats 
och kunde släcka elden. Bilen 
totalförstördes.

Senare på torsdagsmor-
gonen, klockan 06.40, fick 
räddningstjänsten rycka ut 

till Harstigen i Nol för att 
släcka en altanbrand. Enligt 
uppgift från platsen skulle 
det röra sig om ett elfel.

Ale torg Nödinge 0303-972 76

Visning Edblad
 Edblads representant i  butiken mellan kl 15-19

Utlottningar och bra  erbjudanden bjuder vi  på under kvällen!

Karin Breding föreläste om nätdroger i Ale gymnasium i 
torsdags kväll.

– Men var fanns föräldrarna?
Intressant föreläsning om internetdroger

Strax efter klockan halv sju på torsdagsmorgonen fick rädd-
ningstjänsten rycka ut till Harstigen i Nol där ett troligt elfel 
orsakat en brand på en altan.            Foto: Christer Grändevik

Två nattliga bilbränder inträffade i Nödinge i förra veckan.   Foto: Christer Grändevik

– Och elfel orsakade brand på altan

Nya bilbränder i Nödinge
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