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Måndag 20 oktober

Försök till inbrott
Försök till inbrott i en villa i 
Nol. Gärningsmännen kros-
sar en ruta till bostaden, 
men tar sig aldrig in. Däre-
mot stökar de runt i en olåst 
friggebod. Polis kallas till 
platsen och spårsäkring sker.

Villainbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat datorer och en brosch.

Onsdag 22 oktober
Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. 
Tjuvarna tar sig in via ett 
källarfönster. Laptops och 
smycken tillgrips.

Torsdag 23 oktober
Vårdslöshet i trafi k
Strax före klockan 19 stop-
par polisen en bil på E45 i 
Nol. Föraren, född 1939 och 
hemmahörande på orten, gör 
sig skyldig till vårdslöshet i 
trafik samt drograttfylleri.

Lördag 25 oktober
Grovt rattfylleri
I Bohus, i höjd med Kläd-
källaren, stoppar polisen en 
bil. Föraren, född 1983 och 
hemmahörande i Väners-
borg, misstänks för grovt 
rattfylleri och grov olovlig 
körning.

Söndag 26 oktober
Mopedbrand
Skadegörelse rapporteras i 
närheten av Bohusskolan. 
Okända gärningsmän sätter 
eld på en moped och på en 
container. ALAFORS. I torsdags fi -

rade ett 25-tal elever på 
Komvux sin examen.

Avslutningen ägde 
rum i Alafors där det 
serverades kaffe och 
tårta.

– Detta är den första 
grupp elever som går 
ut vård- och omsorgs-
college, en ny klass är 
igång sedan sju veckor 
tillbaka, förklarar lärare 
Petra Aronsson.
Ett och ett halvt års stude-
rande och totalt 1 500 po-
äng. Det fanns all anledning 
att fi ra i Komvux tillfälliga 
lokaler i Alafors.

– De kan nu titulera sig 

undersköterskor eller mot-
svarande beroende på om de 
ska arbeta inom funktions-
hinderenheten eller psyki-
atrin, berättar Petra Arons-
son.

Teori har varvats med 
tre omgångar praktik inom 
kommunens olika verksam-
heter. Åldersspannet på stu-
denterna är från 21 år upp 
till 55 år.

– I den nya klass som på-
började sin utbildning för 
knappt två månader sedan 
ingår 30 elever. De är ute på 
sin första praktik nu, avslutar 
Petra Aronsson.

JONAS ANDERSSON
Nyutbildade undersköterskor som firade sin student på Komvux i Alafors i förra veckan.

Examensfi rande i Alafors

NÖDINGE. Berättelser 
från verkligheten.

Det utlovas när Jonas 
Andersson, alias El 
Choco, kommer till Ale 
Kulturrum onsdagen 
den 12 november. 

Ungdomar och vuxna 
inbjuds att ta del av 
Jonas omvälvande 
livsöde.

Jonas Andersson tillbringade 
tre och ett halvt år i det boli-
vianska fängelset El penal de 
San Pedro efter att i januari 
2002 ha försökt smuggla tre 
kilo kokain. Jonas blev dömd 
till ett långt straff utan en rik-
tig rättegång, där mängden 
kokain kraftigt överdrevs, 
utan att få en riktig advokat, 
och utan den straffl indring 
som annars förekommer i 
fängelset. I fängelset fi ck han 
smeknamnet El Choco.

Jonas första tid på fäng-
elset blev en kamp för livet. 
Men åren i fängelset blev 
också vändpunkten i hans liv. 
Det var här han slutade med 
droger, gifte sig och blev 
pappa för första gången.

Nu kommer han till Nö-
dinge för att berätta om sina 
upplevelser, som också fi nns 
nedskrivna i boken El Cho-
co – en biografi  från 2007 av 
Markus Lutteman.

– Det ska bli väldigt in-
tressant att få lyssna till vad 
Jonas har att berätta. Det 
blir en annorlunda Ung-
kankväll helt klart. Vi hopp-
as att invånare från hela 
kommunen, både ungdomar 
och vuxna, ska gästa oss. 
Det är fri entré då Vakna i 
samarbete med Mini Milli 
står för kostnaderna denna 

kväll, förklarar Christina 
Magnusson-Wallöe på Ale 
Fritid.

– Vi vill skapa en gemyt-
lig stämning och därför har 
vi valt att förlägga arrang-
emanget till Röda torget. 
Besökarna ges möjlighet att 
ställa frågor. Jonas vill vara 
nära sin publik och inbjuder 
till dialog.

Temat som det fokuseras 
på är ständigt aktuellt – dro-
ger och pengar. Natan Da 
Silva är en av ungdomarna 
på Ungkan som ser fram 
emot att få träffa Jonas ”El 
Choco” Andersson.

– Det är säkert många som 
fresta och lockas av de peng-
ar som droger och smugg-
ling kan innebära. Man kan-

ske inte tänker på vilka risker 
och konsekvenser som det 
kan få. Det ska bli spännande 
att höra Jonas story.

Under kvällen lottas det 
ut tio signerade exemplar av 
boken El Choco.

JONAS ANDERSSON

Ungdomar och personal på Ungkan i Nödinge hälsar välkommen till en intressant föreläsning med Jonas ”El Choco” Andersson ons-
dagen den 12 november. 

– Intressant föreläsning i Nödinge
Omvälvande livsöde återges
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund


