
Jag fick en närmast 
overklig historia berättad 
för mig i veckan. Ale 

kommun skulle ha valt att 
placera ut en väktare för att 
garantera säkerheten för 
barn, personal och föräldrar 
vid Kyrkskolan i Skepp-
landa. Skälet skulle vara en 
närboendes aggressiva utspel 
mot förskolan i allmänhet 
och bilburna föräldrar i syn-
nerhet. Kan detta verkligen 
hända i lilla fredliga Ale 
2013? Ska vi behöva ha väk-
tare runt våra förskolor? Jag 
tog bilen och åkte upp till 
Skepplanda. Jodå, visst stod 
det en väktarbil där.

Ur säkerhetssynpunkt 
var det självklart det enda 
rätta, men historien tar en 
konstig vändning då det 
senare framkommer att 
kommunen plötsligt drar in 
väktaren. Det ansågs inte 
längre nödvändigt, utan var 
enligt mejl från ansvarig 
tjänsteman en tillfällig lös-
ning. "Att vi bemannade med 
väktare var ett sätt för oss att 
snabbt tillmötesgå den oro som 
förskolan och ni som föräldrar 
förmedlade och vi bedömde 
egentligen inte att det var nöd-
vändigt ur säkerhetssynpunkt. 
Vi har nu istället personal i 
villan under förskolans öppet-
tider och min bedömning är 
att detta är en bra lösning 
tillsvidare".

Den riskbedömningen, 
om den nu existerade över-
huvudtaget, fick snabbt 

omprövas. Mannen gjorde 
en ny attack mot en förälder 
och hennes barn. Händelsen 
polisanmäldes och väktare 
sattes återigen in. 

Nu var tålamodet däre-
mot slut hos föräldrarna som 
valde att kontakta media. 
Frågorna vi vill ha svar på 
är hur riskbedömningen 
har gjorts? Vilken kontroll 
av hyresgästen som gjordes 
med tanke på lägenhetens 
omedelbara närhet till både 
förskola och grundskola? 
Varför väktaren ansågs moti-
verad ena stunden och sedan 
inte alls nödvändig?

Det är frustrerande att 
inte få svar på dessa frågor. 
Med respekt för både inte-
gritetsskydd och sekretess 
borde ändå en bättre infor-
mation kunna lämnas i en 
händelse som satt skräck i 
en hel bygd. När persona-
len dessutom uttrycker 
rädsla och är ombedda 
att inte tala med press-
sen, då har det definti-
vit gått för långt. Vad 
hände med det öppna 
demokratiska samhäl-
let?

Det var inte med 
detta tonfall jag tänkte 
avsluta årets sista tid-
ning. Tvärtom, jag 
tycker att det har varit 
ett minst sagt spän-
nande år. Vi har fått 
uppleva pendeltågets 
positiva 
intåg i 
alebornas 

vardag. Vi har fått vara med 
om invigningen av Kläd-
källarens stora etablering i 
Stora Viken, Handelsplats 
Älvängen, försäljningen av 
stora marker vid Svenstorp, 
första spadtaget för Kro-
nogårdens 400 bostäder i 
Älvängen och mycket mera. 
Götaälvdalen är på gång. 
Det märktes inte minst när 
Ale och Lilla Edet kommun 
arrangerade "Destination 
Ale-Lilla Edet" för att visa 
upp allt som planeras och 
just nu genomförs. Det var 
kanske ingen folkstorm till 
själva eventet, men jösses 
vad många som har kom-
menterat att det nu finns ett 
alternativ norr om Göte-
borg.

Vi som bor här vet ju 
redan om det. Nu ska pärlan 
bara förädlas.

Sa jag god jul förresten...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex.  
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande.  
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av  
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå  
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort en skön

julklapp! Köp ett

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL!
SMÄRTBEHANDLING

FÖRETAGSBESÖK

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Provtryck  Provtryck  Provtryck

PROVTRYCK01 PROVTRYCK

Hålanda

Tel. 0520-66 80 29

önskar kunder,  
släkt och vänner

God Jul &  
Gott Nytt År
Jag har öppet i mellandagarna

Välkomna!

Hålanda

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi önskar alla våra  
kunder en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt Ar!
/Linda, Lisbeth, 

Mikaela och Martina.

Storegårdsvägen 3F, Nol 0303-74 11 38

Skolallén 1, 449 42 Nol | Tel: 0303-74 01 67 
E-post: info@tandfokus.se

Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så 
genomgår Fahimeh Farahmand sin 

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om 

patienterna. 

Alla gamla och nya patienter  
hälsas hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.tandfokus.se

www.tandfokus.se

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


