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NOL. Från och med nu 
gäller 15-årsgräns för 
den som vill handla 
energidryck i någon av 
Ales butiker.

Vissa handlare har till 
och med 18-årsgräns.

– Det är viktigt att 
förstå att energidryck-
er inte är hälsosamt 
och därav att vi tar ett 
gemensamt tag, säger 
drogförebyggare Tho-
mas Berggren.

Nyligen var representanter 
från Vakna ute på en tur-
né och hälsade på handlare 
som säljer olika typer av en-
ergidryck. Med sig hade de 
informationsblad om ener-
gidryckernas negativa inver-
kan på kroppen. I mappen 
som överlämnades låg också 
dekaler med 15-årsgräns att 
sätta upp i respektive butik.

– Med en intensiv mark-
nadsföring har energid-
rycker blivit väldigt popu-
lärt bland många barn och 
ungdomar. Energidrycker 
gör att man för stunden blir 
pigg och alert, men dessa 
drycker har precis som andra 
centralstimulerande medel 
biverkningar och kan med-
föra allvarliga hälsorisker, 
säger Nathali Altamirano 

som åkte runt i kommunen 
tillsammans med kollegan 
Nathalie Bjerke.

Flera barn och ungdomar 
har uppvisat symptom som 
hjärtklappning, ångest och 
sömnbesvär som en följd av 
konsumtion av energidryck-
er. Detta har fått Vakna att 
agera.

– Responsen från hand-
larna är odelat positiv, de in-
ser problematiken, förklarar 
Nathali Altamirano.

Thomas Berggren gläds 
över handlarnas mottagande 
och att de är med på tåget i 
det mer restriktiva förhåll-
ningssättet till energidryck-
er.

– Att vi får till stånd en 
15-årsgräns i de allra flesta 
butiker och att en del hand-
lare till och med har gått 
steget längre och har 18-års-
gräns är förträffligt. Det är 
en utopi att tro att energid-
rycker skulle försvinna från 
marknaden, men vi kan åt-
minstone begränsa tillgäng-
ligheten för våra barn och 
ungdomar.

– Faktum är att energid-
rycker inte är nyttigt för 
någon, vare sig barn eller 
vuxna, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

Nathalie Bjerke och Nathali Altamirano på besök hos Parisa 
Kharazi Abhari på Sydney Livs i Nol, som ställer sig bakom 
Vaknas initiativ till 15-årsgräns vid köp av energidrycker.

– Handlare i Ale med på tåget

Gemensamt tag
mot energidrycker
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ALAFORS. Komvux Ale 
genomför just nu en 
marknadsföringskam-
panj.

En tävling har utlysts 
med trisslotter i pris-
potten.

– Vi vill visa att Kom-
vux finns kvar i kommu-
nen, säger initiativtaga-
ren Stefan Hagman.

Under perioden 6-14 de-
cember pågår tävlingen. Ale-
borna uppmanas att hitta 13 
affischer med olika budskap 
som satts upp i butiker, hos 
företag och olika servicein-
rättningar i kommunen.

– Marknadsföringskam-
panjen syftar till att upp-
märksamma aleborna på att 
möjligheten till vuxenstudier 
på hemmaplan finns. Det 
första steget i kampanjen 
bygger på att synas på publi-
ka ställen med små affischer, 
förklarar Stefan Hagman.

– Det finns 13 olika bud-
skap på affischerna. Det gäl-
ler att gå runt och leta, hitta 
så många som möjligt. De 
tio personer som hittar flest 
vinner varsin trisslott. Om 
många har samma resultat 
lottar vi tio vinnare bland 
dessa, betonar Stefan Hag-
man.

Budskapen på affischerna 
innehåller ett visst mått av 
humor, som förhoppningsvis 
kan få en och annan att dra 
på smilbanden.

– Det är lite Göteborgs-
humor, konstaterar Hagman.

Komvux Ale flyttade från 
Ale gymnasium till Himla-
skolan i Alafors efter semes-
tern. En tillfällig lösning var 
tanken från början, men som 
nu blivit till ett permanent 
boende.

– Någon flytt till före detta 
vårdcentralen i Älvängen blir 
det inte. Vi kommer att bli 
kvar här i Alafors tills vidare. 
Vi är mer anonyma här än 
vad som var fallet i Nödinge 
och då måste vi jobba aktivt 
med vår marknadsföring, be-
rätta att verksamheten lever 

vidare precis som tidigare, 
säger Stefan Hagman.

Noterbart i övrigt från 
Komvux horisont är att det 
efter den 1 juli 2015 inte 
längre går att få slutbetyg. 
Slutbetyget kommer att er-
sättas av en gymnasieexa-
men, som antingen kan vara 
en yrkesexamen eller en hög-
skoleförberedande examen.

– En sista chans till slutbe-
tyg ges kommande vårtermin 
med kursstart den 12 januari, 
hälsar Gunilla Johansson, 
utbildningshandläggare på 
Komvux Ale.
FOTNOT. Tävlingssvaren ska 
vara Komvux, Stefan Hag-
man, tillhanda med post 
eller mejl senast fredag 19 
december.

JONAS ANDERSSON

– Vill upplysa 
om möjligheten 
till vuxenstudier

Komvux arrangerar tävling

Stefan Hagman med en av de affischer som ingår i den tävling 
som Komvux Ale utlyst. Marknadsföringskampanjen sker med 
hjälp av butiker, företag och serviceinrättningar i kommunen. 
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 3 december
Stöld
Stöld ur villa i Älvängen. 
Dottern i familjen ligger och 
sover när hon plötsligt hör 
att någon rör sig inne i huset. 
Hon tror emellertid det är 
hennes pappa som är uppe. 
På morgonen konstateras att 
två bärbara datorer samt en 
ryggsäck blivit tillgripet. Tju-
varna har troligen tagit sig 
in via den olåsta altandörren 
på övervåningen.

Samma natt sker en stöld i 
en annan bostad i Älvängen. 
Målsägande ligger och sover 
när gärningsmännen går in 
via ytterdörren som glömt 
att låsas. En kamera och en 
mobiltelefon tillgrips.

En patrull kontrollerar 
en bil i Nödinge. En av 
passagerarna misstänks för 
narkotikabrott och brott mot 
vapenlagen.

Fredag 5 december
Narkotikabrott
En person, född 1994 och 
hemmahörande i Skepp-
landa, grips på Albotorget. I 
samband med en skyddsvi-
sitation hittar polisen miss-
tänkt narkotika.

Polisen griper en person i 
samband med ett förrådsin-
brott i Surte. Patrullen hittar 
då gods som kan härledas 
till ett inbrott i grannfast-
igheten kvällen innan. Den 
misstänkte gärningsmannen 
är född 1974 och hemmahö-
rande i Lilla Edet.

Lördag 6 december
Misshandel
En man utsätts för misshan-
del och olaga hot utanför 
Vadbacka vid halv två-tiden 
på natten. Målsägande, en 
man född 1995 och hemma-
hörande i Skepplanda, får ta 
emot flera knytnävslag mot 
ansiktet.

Knutsväg 2, Skepplanda (gamla Mac Ripper´s lokal, Skepplanda industiområde)

OUTLET!
Välkommen att fynda keramik från Portugal

Den 13–14:e december

ÖPPETTIDER KL 10-14

Utvalda prissänkta produkter, visnings-
exemplar och 2:a sortering m.m.

Endast kontantbetalning

www.kulljus.se

ÖPPET SISTA HELGEN I VARJE MÅNAD FR.O.M JANUARI!

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Vaxad byxa
CREAM

498:-

SÖNDAGSÖPPET
SÖNDAG 14 & 21 DECEMBER  HAR VI ÖPPET KL 11-15

Skjorta & tröja
PARK LANE

599:-Tröja med dragkedja

2-pack boxer

OBJECT

SALMING

299:-

SALMING DEOSTICK 
UTAN KOSTNAD VID KÖP AV 
SALMING 2-PACK BOXER

2-pack
298:-

Ord pris 849:-

Ord pris 499:-


