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SKEPPLANDA. Drogsitu-
ationen utgjorde huvud-
temat för ortsutveck-
lingsmötet i Skepplanda.

Håkan Frank, chef 
för polisenhet Nordost, 
gästade bygdegården.

– Tillgången på narko-
tika är god, dock är den 
inte större här än någon 
annanstans, förklarade 
Håkan.

Kommunens brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug inledde med att redo-
göra för aktuell brottssta-
tistik innan Håkan Frank 
övertog mikrofonen och 

berättade om det arbete som 
polisenhet Nordost genom-
för i Ale. Han informerade 
bland annat om det sam-
verkansavtal som fi nns med 
kommunen.

– För att bedriva ett bra 
polisarbete är vi behov av 
upplysningar från kommu-
nen och från er. Vi skaffar 
oss en lägesbild av de tele-
fonsamtal och den underrät-
telse vi får, betonade Håkan 
Frank.

– Det viktigaste för oss är 
att fånga upp ungdomarna. 
SSPF (skola, sociala, polis 
och fritid) är ett bra samver-
kansorgan för det.

Ett problem som upp-
märksammats i den nor-
ra delen av kommunen är 
trimmade mopeder och 
EPA-traktorer som stör in-
vånarna.

– Vi har gjort fl era insat-
ser under det gångna året i 
Skepplanda, haft hjälp av bil-
inspektörer och vår egen tra-
fi kpolis. Här har föräldrarna 
ett stort ansvar. Varför ska 
pappa vara där och skruva 
så att mopeden går fortare? 
Tänk er för!

På frågan om Ale kommer 

att få tillbaka sin polisstation 
svarade Håkan Frank:

– Beslutet ligger inte hos 
mig, men jag tror inte att det 
kommer att ske i närtid. Det 
viktigaste är inte var poliser-
na har sitt klädskåp utan att 
det fi nns poliser i området 
när det behövs. Sedan kan 
jag förstå att en polisskylt 
kan ha ett symboliskt värde.

En annan åhörare ef-
terlyste övervakning på 
40-sträckan förbi Garnvin-
deskolan.

– Mejla mig, så ska vi för-
söka hitta resurser till det. 
Jag kan inte säga att vi är där 
i övermorgon, men just den 
här typen av information är 
bra att få. Däremot vill jag än 
en gång betona vikten av att 
vi alla tar vårt ansvar. Vilka är 
det som kör för fort? Jo, det 
är ofta föräldrarna som har 
lämnat sina barn på skolan.

Håkan Frank avrundade 
sitt anförande med att be-
rätta om den nya polisorga-
nisation som träder i kraft 
vid årsskiftet. Nuvarande 23 
länsmyndigheter slås sam-
man och blir en för hela lan-
det. 

– Vi ska bli en effektivare 

myndighet och budskapet 
är att komma närmare in-
vånarna, att ni i Skepplanda 
ska känna att vi är mer när-
varande.

Kommunens drogföre-
byggare, Thomas Berg-
gren, var näste talare och 
tog upp tråden om rådande 
drogsituation i Ale.

– Ungdomars attityd till 
cannabis måste vi jobba med. 
Många anser inte att can-
nabis är knark. Jag kommer 
ihåg hur det var när drogen 
spice kom, det lanserades 
som rena hälsokosten. Sedan 
såg vi hur illa det gick för 
många människor. Vi har på-
börjat en tydlig satsning mot 
cannabis där boken ”Canna-
bis – en olycklig kärlekshis-
toria” är en viktig kugge.

– Vi måste vara med i 
matchen, vara på tå. Tillsam-
mans kan vi göra mycket.

Thomas Berggren tog 
också tillfället i akt att lyfta 
fram föräldraföreningen i 
Skepplanda BTK.

– För ett år sedan tog de 
kontakt med mig. De hade 
förstått att klubbhuset på 
Forsvallen kunde utnyttjas 
till mer än bara fotboll. Man 

startade upp Fredagsmys och 
för några veckor sedan vet 
jag att man hade tema blåljus 
med besök av polis och rädd-
ningstjänst. Ett mycket bra 
initiativ!

Kvällens sista gäster var 
Mats Barre och Tine Win-
ter-Olsson som presentera-
de den nystartade psykoso-
ciala ungdomsmottagningen 
Mini Milli, som har sitt säte 
i Surte.

JONAS ANDERSSON

Polischef Håkan Frank:

”Narkotikatillgången ett problem”

Drogförebyggare Thomas 
Berggren berättade om den 
satsning som görs i kommu-
nen mot cannabis.

ORTSMÖTE SKEPPLANDA

Var: Skepplanda bygdegård.

När: 21 oktober.

Om vad: Polisens organi-

sation, drogsituationen i 

Ale och den nystartade 

psykosociala ungdomsmot-

tagningen Mini Milli.

Citatet: Thomas Berggren: 

”Vi måste vara med i match-

en, vara på tå.”

Hur många: 75 besökare.

Håkan Frank, chef för polisen-
het Nordost, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
bygdegård.
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ALVHEM. Näridrotts-
plats även i Alvhem.

Kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Isabell Korn (M) såg inga 
hinder för att kommu-
nens satsning på spon-
tanidrott även ska gälla 
för Alvhem.

– Det önskemål som 
har framförts angående 
en grusplan ska defi ni-
tivt gå att ordna, säger 
hon. 

Ortsutvecklingsmötet i Alv-
hem handlade både om fram-
tidens nya teknik med bland 
annat trådlöst fi ber och om 
hur alvhemsbarnen ska ha 
möjlighet att leka utomhus. 
Det sistnämnda är en gam-
mal stötesten. När skolan 
byggdes i Alvhem försvann 
den dåvarande grusplanen 
som användes fl itigt till bol-
lekar under sommarhalvåret 
och spolades vintertid till is-
bana. Kommunens löfte var 
att kompensera med en ny 

yta, men något sådant har 
inte skett.

– Jag kan bara säga att jag 
skäms å kommunens vägnar. 
Det har hamnat mellan sto-
larna, men jag har bett våra 
tjänstemän på Ale Fritid att 
snabbutreda frågan. Det ska 
inte vara några problem att 
iordningställa en grusplan. 
På sikt är det vår ambition 
att alla samhällen ska få en 
modern näridrottsplats, så 
även Alvhem, svarar Isabell 
Korn när frågan ventilera-
des.

Thomas Berggren från 
Vakna redogjorde för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale.

– Vi skiljer oss från många 
andra kommuner eftersom vi 
har lyckats få med fl er aktö-
rer i arbetet. Näringslivet är 
aktivt, likaså föreningslivet. 
Det har medfört att vi har 
lyckats skapa mer resurser 
till barn och unga. Vakna-
fonden som förvaltar alla 
ekonomiska bidrag skänker 
varje år ett par hundra tusen 
kronor till nya aktiviteter för 
barn och unga, men det be-
hövs ständigt mer.

Ungdomar i riskzonen
På samma spår jobbar den 
psykosociala ungdomsmot-
tagningen MiniMili i Surte. 
Mats Barre och Tine Win-
ter-Olsson fanns på plats 
och berättade om den nya 
verksamheten.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat 
i ett drogmissbruk. Ju tidi-
gare vi kommer in i bilden 
desto bättre. Därför jobbar 
vi mycket utanför mottag-
ningens väggar. Vårt vikti-
gaste verktyg för att nå fram-
gång är att vara tillgängliga. 
Känner ni oro för någon i 
din omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-
tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, säger 
Mats Barre som har jobbat 
med missbruksfrågor i 30 år.

Tim Nylander, ny för-
skolechef för Alvhems för-
skola presenterade sig och 

Tony Petersson från Vixor 
redogjorde inledningsvis för 
att trådlös fi ber kan vara ett 
alternativ till att gräva ner  
kablar långa sträckor.

– Kapaciteten och drift-
säkerheten är stor. Tekniken 
är beprövad och enkelt be-
skrivet handlar det om två 
antenner som ska ha fri sikt. 
Mellan dessa går det sedan 
att koppla upp sig på nätet. 
Ta med det som ett alterna-
tiv när ni diskuterar fi ber på 
landsbygden.

Drygt 20 personer gästade 
Gläntevi i torsdags, vilket var 
beklagligt med tanke på det 
innehållsrika programmet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Utmarksvägen 20   
Tel: 0303-184 00
Mån kl. 7.00-20.00
Tis - fre kl. 7.00-18.00

Kastreringskampanj 
under november månad. 

Gäller både hanhund och tik

Öppen mottagning  
varje vardag 

kl 8-10
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– Isabell Korn (M) gav positiva besked
Spontanidrott även i Alvhem

Tim Nylander ny förskolechef 
för Alvhems förskola gästade 
ortsutvecklingsmötet.

Isabell Korn (M), Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
gav positiva besked till mö-
tesbesökarna. 

Mats Barre från MiniMili marknadsförde den nya psykosociala 
öppenmottagningen i Surte.
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