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NÖDINGE. Dagen före 
nyårsafton utsattes 
Smycka på Ale Torg för 
ett försök till grov stöld.

Grannen på Hälsote-
ket, Torbjörn Svahn, 
blev dagens hjälte då 
han visade civilkurage 
och övermannade gär-
ningsmannen.

– Jag handlade in-
stinktivt, säger Torbjörn 
till lokaltidningen.

Klockan var strax efter tio 
när en maskerad man kom in 
på Smycka och med en ham-
mare började slå sönder en 
glasmonter. Torbjörn Svahn, 

som driver Hälsoteket, hör-
de glaskrosset och rusade till 
undsättning.

– Jag trodde att de höll på 
att skylta om och att en glas-
monter vält och gått sönder, 
berättar Torbjörn.

Riktigt så var det inte. Is-
tället såg han hur gärnings-
mannen var i full färd med 
att demolera inredningen 
med sin hammare för att 
komma åt diverse gods.

– Jag noterade hammaren, 
men konstaterade också att 
han inte hade någon kniv 
eller annat vapen i handen. 
Jag fick till ett bra grepp och 
lade ner honom på golvet. 
Dessutom fick jag hjälpa två 

kunder i butiken, berättar 
Torbjörn Svahn.

Det tog cirka en kvart 
innan polispatrullen anlände 
Ale Torg och kunde överta 
gripandet.

– Torbjörn visade stort 
civilkurage och vi är otroligt 
tacksamma för den insats 
han gjorde. Ett tack också 
till den kund som hjälpte till. 
Det här är det värsta jag har 
varit med om. Jag är tacksam 
för att ingen person skadades 
fysiskt, säger den kvinnli-
ga expedit som arbetade på 
Smycka vid brottstillfället.

JONAS ANDERSSON

Smycka på Ale Torg utsattes för ett rånförsök på torsdagsförmiddagen. En maskerad man kom in i bu-
tiken och slog sönder en glasmonter innan han överbemannades av Torbjörn Svahn, som driver Häl-
soteket.

– Övermannade rånare på Smycka
Torbjörn visade civilkurage

SKEPPLANDA. Insam-
lingen av julklappar på 
Café Magnolia i Äl-
vängen och Café Molin 
i Skepplanda blev en 
succé.

Bidragen fullkomli-
gen strömmade in från 
givmilda alebor.

– Jag är överväldigad, 
säger Susanne Bohman, 
eldsjälen i Nödinge som 
driver en insamling till 
hemlösa och socialt 
utsatta familjer genom 
facebooksidan ”Susan-
nes änglar”.

Fram till den 18 december 
gick det att lämna in jul-
klappar på de båda caféerna. 
Säckarna på respektive ställe 
fylldes snabbt och Susanne 
Bohman fick rycka ut i om-
gångar för att tömma lagret 
av paket.

– Vilken fantastisk re-
spons, strålar Susanne Boh-
man som är glad över att 
tomten kunde komma till 
alla barn i kommunen, även 
till dem som lever under den 
sociala normen.

Klapparna som kom in 
bestod av alltifrån leksaker 
och böcker till mjukisnallar 
och sportartiklar.

– Vi pratar flera hundra 
paket. En del nya saker, men 
även bättre begagnade pry-
lar, förklarar Susanne som 
hade fullt upp innan julafton 
med att slå in alla klappar 

och fördela dem på ett bra 
sätt.

– Jag har också ett samar-
bete med diakonerna. Dess-
utom hörde en socialsekrete-
rare av sig till mig, berättar 
Susanne.

Jonas Molin, som driver 
Café Molin på Albotorget, 
hyllar Alebornas givmildhet 
och har själv inspirerats av 
Susanne Bohmans initiativ.

– Från och med nu kör vi 
med bjudfika hos oss. Det är 
en möjlighet för kunder att 
via mig bjuda någon på kaf-
fe. Jag lägger till ett streck på 
tavlan för varje person som 
köper en bjudfika. Jag upp-
manar nu övriga caféer i Ale 
att hänga på detta koncept, 
avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

Givmilda alebor
– Julklappsinsamlingen en succé

Susanne Bohman och Jonas Molin i högen av paket som givmilda 
Alebor skänkte till socialt utsatta familjer före jul.
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ALE. Ales näringslivsråd 
har funnits i över ett år, 
men först i slutet av 2013 
beslutades i Kommunfull-
mäktige att rådet formellt 
ska instiftas.

– Beslutet innebär att nä-
ringslivsrådet blivit en for-
mell remissinstans för frå-
gor som rör näringsliv och 
företagande. Det ska även 
tydligare framgå vilka som 
sitter med och vilket upp-

drag de har, säger Jannike 
Åhlgren, näringslivschef.

Näringslivsrådet är tänkt 
som en kommunikations-
länk mellan företagare och 
kommunen och syftar till 
att öka företagares möj-
lighet till inflytande över 
sin vardag. Rådet ska även 
fungera som inspiration 
och rådgivare för politiska 
beslut. 

JOHANNA ROOS

ALE. Länsstyrelsen har 
godkänt ytterligare två Le-
ader-projekt.

Ett syftar till att stärka 
entreprenörskap med fokus 
på besöksnäringen i Ale och 
ett annat på att utveckla kul-
turen i Lödöse.

Projektet Ale innovation 
center, som ägs av Ale kom-
mun, ska på sikt bidra till att 
det startas nya företag inom 
fler branscher. 

Det kommer bland annat 

att inkludera en affärsidétäv-
ling med fokus på webbsho-
par.

Ett andra projekt syftar 
till att utveckla kulturen på 
Ljudaborg i Lödöse, vilket 
ska ge ökad besöksverksam-
het och skapa tillväxt och 
arbetstillfällen. 

Ale Innovation beviljas 
735 000 kronor i EU-stöd 
och kulturprojektet i Lödö-
se 729 245 kronor.

JOHANNA ROOS

Näringslivsrådetformellt inrättat Klartecken för nya Leader-projekt

ALE. Sverigedemokrater 
i Ale vill få till ett förbud 
mot offentligt tiggeri. 

Ulf-Göran Solving (AD) 
ställde sig bakom motio-
nen, som avslogs i både 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.

Han menar att ett för-
bud inte skulle göra det 
mer synd om tiggarna.

Sedan ett drygt halvår till-
baka har antalet tiggare ökat 
märkbart i Ale kommun och 
fenomenet har debatterats 
flitigt bland alepolitiker. 

I slutet av förra året lade 
tre sverigedemokrater fram 
en motion till Kommunsty-

relsen om ett totalförbud 
mot tiggeri på offentlig plats. 
Motionen innehöll även ett 
krav på tillstånd vid insam-
ling av pengar i samband 
med gatumusik. 

Motionen avslogs först i 
Kommunstyrelsen och där-
efter även i Kommunfull-
mäktige.

Ulf-Göran Solving (AD), 
som ställde sig bakom SD:s 
motion, menar att ett för-
bud skulle vara rimligt att få 
igenom om det specificeras i 
den lokala ordningsstadgan. 

– Jag är trött på att se dem 
sitta utanför Ica och det har 
även blivit slagsmål tiggarna 
emellan. Flera kommuninvå-
nare har hört av sig till mig 

om det här. Det blir inte mer 
synd om tiggarna för att man 
inför ett förbud, de borde få 
möjlighet att göra något an-
nat.

Peter Rosengren (MP), 
menar att ett förbud mot tig-
geri går emot den människo-
syn som partiet förespråkar.

– Man kan inte förbjuda 
symptomen på utanförskap, 
symptomen på att människor 
är marginaliserade. Lång-
siktigt är det en fråga för 
EU-politiken, men på ett lo-
kalt plan är exempelvis sko-
lans värdegrundsarbete av 
stor vikt. Det handlar om att 
visa solidaritet. 

JOHANNA ROOS

– SD:s motion avslogs även i Kommunfullmäktige

Inget förbud mot tiggeri

Ett rälsbrott vid Olskroken innebär störningar i tågtrafiken, främst på Alependeln, under den närmas-
te veckan.
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Störningar i tågtrafiken
På grund av ett rälsbrott 

vid Olskroken i Göteborg 
måste Västtrafik ställa in 
ett stort antal tågavgång-
ar under den här veckan. 
Indragningarna berör främst 
trafiken på Alependeln.

Tågen kommer att vara 
inställda tills Trafikverket 
åtgärdat problemet. En för-
sta prognos tyder på att det 
dröjer till början på nästa 
vecka innan felet är avhjälpt. 
Den begränsade kapaciteten 
på banan kommer också att 
innebära förseningar i den 
övriga tågtrafiken.

Med start klockan 05.00 

den 7 januari kommer 
trafiken på Alependeln att 
reduceras. Pendeltågen mel-
lan Göteborg och Älvängen 
med avgångstider xx.05 samt 
xx.35 kommer att ställas in. 
På sträckan Älvängen-Gö-
teborg är det turerna som 
avgår xx.13 samt xx.43 som 
ställs in. Resenärer kommer 
i första hand att hänvisas till 
nästa pendeltåg, men det 
kommer också att gå ersätt-
ningsbussar på sträckan.

Västtrafik kommer att 
köra med längre tåg i den 
mån det är möjligt för att 
kunna ta emot fler resenärer.
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