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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 26 maj

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. En 
silverservis tillgrips.

Torsdag 29 maj

Inbrott
Inbrott på Röda Korsets 
second hand-butik Kupan i 
Älvängen. Kontanter tillgrips.

Fredag 30 maj

Villainbrott
Villainbrott på Alevägen i 
Nol. Två flak öl tillgrips.

Söndag 1 juni

Trafi kolycka
Vid Ale Torg kolliderar två 
bilar. Ambulans och polis 
åker till platsen. En förare 
avförs med ambulans till 
Kungälv sjukhus, förmodat 
sjukdomsfall. En rapport 
skrivs.

När målsägande ligger och 
sover tar sig tjuvar in i 
dennes bostad på Gulklöver-
gatan i Nödinge och tillgriper 
en plånbok.

Måndag 2 juni

Bilbrand
Klockan 01.39, natten till 
måndag, larmas polis och 
räddningstjänst till Folkets-
husvägen i Nol med anled-
ning av en bilbrand. Totalt är 
det tre parkerade bilar som 
skadas av branden.

Polisen uppmanar alla alebor 
att alltid hålla ytterdörren 
låst. Ställ heller inte fönster 
på vid gavel nattetid.

Ett antal förväntansfulla 
PRO:are samlades i bussku-
ren vid Nols station den 6 
maj för att göra en resa med 
studiebesök till bland annat 
Mariestad. Regnet hängde i 
luften, men vi beslöt att ig-
norera vädergudarna denna 
dag. Vår pigga resegeneral 
Anna-Greta räknade in så 
att alla anmälda hade äntrat 
bussen i Nol. Efter ett antal 
stopp för att ta upp fl er 
resenärer i Ale var vi ute på 
den fi na nya 45:an.

Färden till Mariestad 
gick snabbt och i utkanten 
av staden hämtade vi upp 
vår guide Sofi a Svensson. 
Det var en skön tjej med en 
genuin dialekt som gjorde 
att vi kände förtroende för 
hennes lokalkunskaper. Hon 
berättade om att grundaren 
till staden var Gustav Vasas 
son hertig Kalle, sederme-
ra Kalle IX och att hans 
hustru Maria hade fått ge 
staden sitt namn. Kalle var i 
konfl ikt med sin bror Johan 
III och för att retas med 
honom lät han bygga Marie-
stads domkyrka, en dom-
kyrka utan biskop, där han 
kopierade arkitekturen från 
Klara kyrka i Stockholm som 
Johan III hade låtit uppföra 
och som då var Sveriges 
pampigaste kyrkobyggnad.

Vidare fi ck vi lite infor-
mation om de mest betydan-
de företagen i staden. Den 
välkända Unica-boxen som 

många äldre arbetare har 
haft sina mackor i tillverka-
des på Aktiebolaget Tidan 
och de andra stora företagen 
är Elektrolux och Metsä 
Tissue. Mariestadsölet är 
ju känt, men det tillverkas 
inte i staden längre sedan 
Spendrups tagit över pro-
duktionen.

Vi fi ck uppleva en 
äventyrlig guidning genom 
gamla stan, för vår buss var 
egentligen lite för stor för 
de smala gränderna. Mysiga 
gamla hus där vi från våra 
upphöjda platser i bussen 
kunde utforska ett och annat 
genom fönstren i de låga 
husen. Vid en korsning höll 
vi på att fastna rejält, men 
efter en del ommöblering 
av soptunnor med mera. så 
lyckades vår skickliga chauf-
för trixa fram bussen. Vi åkte 
sedan den vackra kustvägen 
till brofästet till Torsöbron, 
där vi bjöds på efterlängtat 
kaffe med ostsmörgås.

Efter fi kat var det dags 
att fortsätta över den cirka 
en kilometer långa Torsö-
bron, som var färdig 1994. 
Vi åkte tvärs över ön till 
färjeläget till Brommö där 
vi togs emot av färjekarlen 
Klas-Johan och vår speciella 
Brommö-guide Berit Lin-
dahl som är bosatt på ön. 
Ön är egentligen bilfri, men 
vi hade fått dispens för att 
genomföra denna resa. På 
grund av det höga vatten-

ståndet i Vänern blev det en 
ganska dramatisk överfart. 
Bussen höll på att fastna 
vid påfarten till färjan på 
grund av den stora vinkeln 
mellan klaffen och färjan. 
Efter mycket trixande och 
några träbalkar lyckades 
chauffören baxa ombord 
bussen på färjan. En kraftig 
sidvind gjorde att vi fi ck 
höra lite panikartade rop 
från en del passagerare när 
det gungade som värst. Väl 
iland fi ck vi en redovisning 
av öns historia. Ett glasbruk 
som fl yttades från Klippan i 
Göteborg hade sin blomst-
ringstid under 1800-talet, 
men tvingades att lägga ned 
när man i stort sett skövlat 
skogen som fungerade som 
bränsle vid glasproduk-
tionen. Ett stort hus med 
bostäder för arbetarna vid 
bruket plockades isär och 

fraktades med pråm ned till 
Surte 1879 när glasbruket 
lades ner. Huset kom att 
kallas Bromöhuset när det 
uppfördes i Surte.

Längst ut åt väster fi ck 
vi se vyn över Vänern som 
bekräftade att det faktiskt 
är något av ett innanhav, i 
horisonten smälte vattnet 
och himlen samman. Att 
vattnet i Vänern är drickbart 
kunde vi få känna på genom 
att guiden tog upp en karaff 
med Vänervatten och delade 
ut i muggar till hågade rese-
närer. Ingen har rapporterats 
magsjuk efter detta experi-
ment. Vi åkte vidare genom 
väldiga lingon- och blåbärs-
marker med såväl enormt 
raka som knotiga tallar till 
det gamla glasbruksmagasi-
net vid färjeläget som numer 
inrymmer ett litet hem-
bygdsmuseum. 

När vi åter skulle äntra 
bussen försökte jag runda 
fören på bussen på ett hårt 
underlag med rullgrus, 
halkade och för ett kort 
ögonblick tyckte jag att 
det bar iväg till famnen på 
färjekarlen Charon på färjan 
till dödsriket över fl oden 
Styx, men det var faktiskt vår 
trevlige färjekarl Klas-Johan 
som dämpade fallet och 
hjälpte mig upp. Färjeresan 
till Torsö gick bra och efter 
besök på Torsös bygdegård 
och hembygdsmuseum 
var det dags för en härlig 
middag bestående av stekt 
lax med potatis och räksås på 
restaurang Brygghuset.

Sedan bar det iväg hemåt 
och ännu en fantastiskt väl-
arrangerad resa i PRO Ale 
Norras regi var till ända.

Jouko Kangasoja

PRO Ale Norra 
reste norrut

PRO Ale Norra åkte på studieresa till Mariestad.
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