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NÖDINGE. Polisen och 
dess volontärer besökte 
Ale Torg i lördags.

Syftet var att i första 
hand informera om hur 
man tryggar sitt hem.

– Det är under den 
mörka årstiden som 
många inbrott sker, 
säger polisman Erik 
Wennering.

Det mobila poliskontoret 
anlände Ale Torg på lördags-
förmiddagen. Ordningsmak-
tens visit tilldrog sig en hel 

del uppmärksamhet.
– Det är både vuxna och 

barn som vill komma fram 
och prata med oss. Det tyck-
er vi är trevligt, säger Erik 
Wennering.

Tre polisvolontärer del-
tog under informations-
kampanjen; Madeleine 
Kanderholm, Anna-Le-
na Oskarsson och Hele-
na-Maria Olsson.

– Volontäruppdraget ut-
förs av frivilliga krafter. Det 
är ett trygghetsskapande ar-
bete. Vi gör den insats som 
polisen beställer av oss. Det 

kan handla om alltifrån natt-
vandring till att finnas på 
spårvagnar eller delta vid in-
formationsträffar, som i det 
här fallet, säger Anna-Lena 
Oskarsson.

Trygga ditt hem är en in-
formationskampanj där po-
lisen berättar om hur man 
bäst skyddar sig mot inbrott. 
Allmänheten ges också upp-
lysning om hur man går till-
väga om man blivit utsatt för 
ett brott.

JONAS ANDERSSON

ALE. Den 19 januari 
kommer Ale kommun 
att möta Trafikverkets 
högsta ledning angåen-
de bullerfrågan i Göta 
älvdalen.

Till dess ska kommun-
ledningen fundera kring 
sin strategi.

– Vi måste vara lös-
ningsorienterade. Det är 
en extremt viktig fråga 
för Ales utveckling, sä-
ger kommunchef Björn 
Järbur.

Länsstyrelsen släpper inte 
igenom flera viktiga de-
taljplaner med planerade 
bostäder i centrala Älvängen. 
Skälet är att nya bullerut-
redningar visar att järnvägen 
stör för mycket. Det betyder 
att kollektivtrafiknära boen-
den mer eller mindre inte 
går att byggas i närheten av 
pendeltåget. Med anledning 
av detta har Ales kommun-
ledning kallat Trafikverkets 
regionchef Håkan Wenner-
ström till möte. Han ska en-
ligt uppgift komma med en 
stab av ansvariga tjänstemän.

– Nu får vi diskutera vil-
ka som ska företräda Ale och 
vi måste också komma fram 
till vår inställning i ärendet. 
Det viktigaste är att hitta lös-
ningar, inte om fem år, utan 
nu, markerar Björn Järbur 
tydligt.

Han har fullt stöd av kom-
munalråden Paula Örn (S) 
och Mikael Berglund (M).

– Vi måste agera på alla 
plan och alla vägar måste 
prövas. Det gäller att vi läser 
på och ser över hur vår pro-
cesser har sett ut, vad vi har 
gjort och vad som har legat 
till grund för vårt agerande.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NOL. När räddnings-
tjänsten bjuder in till 
öppet hus kommer be-
sökarna mer än gärna.

Så var det i fjol och 
responsen blev lika bra 
den här gången.

– Barnen tycker det 
är väldigt spännande, 
säger Peter Andersson 
en av de brandmän som 
hälsade välkommen till 
stationen i Nol.

Det var inget larm som ut-
löste den febrila aktivitet 
som rådde på brandstationen 
i Nol i söndags. Pådraget 
föranleddes istället av det 
öppet hus-firande som Bo-
hus Räddningstjänstförbund 
bjudit in till. Det arrangera-
des på samtliga stationer, ut-
över Nol även i Surte, Kung-
älv, Kode och Marstrand.

– Kolla brandvarnaren är 
budskapet i vår information 
till allmänheten, säger An-
ders Finn på BORF.

Det gjordes en repris på 
den teckningstävling som 
hade premiär i fjol. Barnen 

fick lämna in sina bidrag på 
respektive station. 

– Förra året var det Alma 
Johnsson från Hålta som ju-
ryn utsåg som vinnare. Hen-
nes vinnande bidrag pryder 
nu det klistermärke som vi 
låtit trycka upp i 2 500 exem-
plar och som vi delar ut till 
invånarna i Ale och Kungälv. 
Budskapet lyder: Kom ihåg – 
släck ljusen!

JONAS ANDERSSON

Alma Johnsson från Hålta, här tillsammans med Anders Finn 
från Bohus Räddningstjänstförbund, vann fjolårets tecknings-
tävling. Almas vinnande bidrag pryder nu det klistermärke som 
räddningstjänsten delar ut till allmänheten under december.

Öppet hus på brandstatio-
nen i Nol. Johan testade hur 
brandslangen fungerade under 
överinseende av Niklas och 
Christoffer. 

Rusning till brandstationerna
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Möte med
Trafikverket
i bullerfrågan

Polisen besökte Ale Torg
Polisenhet Nordost kom tillsammans med sina volontärer till Ale Torg i lördags. Trygga ditt hem 
är en informationskampanj som berättar om hur man bäst skyddar sig mot inbrott.
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Novembermörkret fick 
snabbt ge vika då musik-
gruppen ROVI och sångaren 
Yngve Andersson lät musi-
ken flöda över Aktiva Senio-
rer. Många kände säkert igen 
sig i flera av de låtar som vi 
fick lyssna till. Ett axplock 
ur repertoaren. North to 
Alaska, ledmotivet ur filmen 
Alaska från 1960. Gruppens 
egen Elvis, Svante, fram-
förde med känsla That´s all 
right mama.

Hur livet gestaltade sig för 
fångarna på Carlstens fäst-
ning fick vi veta i visan om 
Nr 90 Kleist. Svante sjöng 
och medförde även fången 
Hasse. Tjuren från Wales 
har blivit mycket känd. Detta 
borde även gälla tjuren från 
Kärna, Yngve Andersson. 

Insamlingen till Missing 
People inbringade totalt 6 
200 kronor. Per Almqvist 
hälsade välkommen till 
bridgekurs på onsdagar. 

Friskvårdsterapeut Elina 
informerade om Life Kine-
tik. Barbro L påminde om 
besöket i Romelanda kyrka. 
Vivi-Anne berättade att 
kurs i släktforskning startar 
till våren. Ulf redogjorde 
för projektet med Närbuss 
och Bengt B för kommande 
resor.

Nästa möte med sedvan-
ligt luciafirande äger rum 
den 10 december.

Inga Isaksson

Nostalgiskt månadsmöte hos Aktiva Seniorer


