
Nog för att telefonen 
brukar ringa i tid 
och otid. I helgen 

var det mer påtagligt än nå-
gonsin tidigare. Skälet, 126 
glasade bullerskydd mellan 
Nol och Nödinge som 
krossats under två nätter 
– troligtvis skjutits sönder. 
Sällan har jag pratat med så 
många upprörda människor 
under ett och samma dygn. 
Det blev inte bättre av att 
andra medier spred speku-
lationer om att det kan vara 
ett ”konstruktionsfel” eller 
möjligen ett antal stenskott 
från snöplogen... 

Vem eller vilka är det som 
någon försöker skydda? tän-
ker jag.

Skulle snöplogen ha 
lyckats pricka 141 glasade 
bullerskydd från Nödinge 
södra till Nol? Tillåt mig 
småle. Det är bara att öppna 
ögonen och ställa sig på nära 
avstånd så blir det uppenbart 
att någon eller några till och 
med försökt krossa ännu fler 
av bullerskydden. Kulhålen 
är tydliga på de glasskivor 
som fortfarande sitter kvar.

Orsaken är viktig att 
klargöra. Hade det varit tal 
om ett konstruktionsfel hade 
alla blickar kunnat riktats 
mot ansvarig myndighet, i 
detta fall Trafikverket. Nu 
lämnar vi bara över notan, 
men orsaken sitter vi fort-
farande kvar med. Vittnen 
talar om ett ungdomsgäng 

fördelade i två, möjligen 
tre bilar, som med någon 
enkel form av vapen skjutit 
sönder bullerskydden. En 
skadegörelse som omöjligt 
kan glädja någon i efter-
hand. Kommunen som fått 
en ny stolt fasad i samband 
med infrastrukturprojketet 
BanaVäg i Väst förvandlas 
plötsligt till en angripen 
förort på ruinens brant. 
En skamlig syn är det som 
möter förbipasserande och 
de som kanske skäms mest 
är alla oskyldiga alebor.

Den grova skadegörel-
sen skämmer inte bara ut 
Ale, utan får också stora 
ekonomiska konsekvenser. 
”Det är Trafikverket som 
betalar”, säger någon beläst. 
Ja, rent tekniskt är det så, 
men riktigt så enkelt är det 
inte. Även de pengar som 
de statliga verken har till 
sitt förfogande kommer 
ursprungligen från skat-
tebetalarna och det finns 
säkert en gräns för hur stor 
andel som Trafikverket 
anser ska landa i Ale 
kommun. Vi måste 
därför gå till botten 
med orsaken. Vem 
utförde dåden och 
varför? Svaren 
finns därute. Flera 
vittnen har hört av 
sig till redaktionen 
och vi bollar allt 
vidare till polisen. 
Om inställningen är 

den rätta och motivationen 
att finna de som skyldiga äro 
kan det också komma att bli 
verklighet. Dessvärre är jag 
inte helt övertygad om att 
alla inser vikten av att lösa 
roten till det onda.

Istället blir det fullt fokus 
på att åter sätta upp nya 
glasskivor, utan att ha utrett 
orsaken till sabotaget. Jag 
är helt övertygad om att 
det går att finna gärnings-
männen, men det krävs en 
genomtänkt strategi och ett 
stort engagemang.

Kanske också en belö-
ning, men det har väl sam-
hället inte råd med? Det ska 
ju finnas pengar till framtida 
glas också...

Svaren finns!

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM
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0303-33 37 39
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kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se
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0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ia@alekuriren.se

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

Nils Eriksson Tel. 0738-11 11 03
nils@energideklarationer.nu
www.energideklarationer.nu

Nils Energideklarationer AB

E id
Nils

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

Lördag 21/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

               ALVA  
HISSGARDINER 69-99:-
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

KAPPA PÅ 
METERVARA

FÄRDIGA 
KAPPOR 139:-

GARDINSTÄNGER & TILLBEHÖR

Superpris

BUSSRESA 
TILL

ULLARED 

LÖR 28 FEB
Avgång Lilla Edet - Älvängen 

- Nödinge - Bohus

Pris 170 kr

Bokning 0728-71 53 35, 

trestad71@speedmail.se

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

Kallelse

Samfälligheten Risveden har

ÅRSMÖTE
Måndag 23 februari kl 19.00 

i Sockenmagasinet Skepplanda 

Hembygdsgård Grönköp

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!


