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U.S.B.S.
Ungdomar Som Bryr Sig

Ale Fritid

UNGDOMSFÖRELÄSNING FÖR DIG SOM FYLLT 14 ÅR

Föreläsare: Stefan Persson-Drogförebyggare

Tisdagen 24 april
Alboskolan 18.30

NOL. Skadegörelsen i 
Nol i slutet av februari 
rörde upp känslorna 
hos allmänheten, men 
även politiken reage-
rade kraftfullt.

Slutnotan för glas-
krosset vid Gallåsvägen 
blev cirka 600 000 
kronor.

Samverkan mellan 
olika myndigheter ska 
förebygga att liknande 
sabotage inte händer 
igen.

Polisen, Nobina, Trafikver-
ket samt representanter från 
olika kommunala förvalt-
ningar har träffats vid ett par 
tillfällen sedan den omfat-
tande skadegörelsen i Nol.

– Vi vill visa upp en enad 
front och samtidigt markera 
att det som skedde inte är 
okej, förklarar Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale kommun.

Väder- och bullerskydd 
för ett värde av cirka 600 000 
förstördes i samband med 
skadegörelsen i Nol. Håll-
platsen fick snabbt nya glas, 
däremot har det dragit ut på 
tiden när det gäller iordning-
ställandet av bullerskyddet 
längs E45.

– Dessa glas tillverkas i 
Kina och det är lång leve-
ranstid. Det är förklaringen 
till varför man inte kunde 
färdigställa hela området 
med detsamma, säger Lotti.

Varför inte ha träplank 
som bullerskydd istället 
för glas?

– Vi vill kunna visa upp 
Ale som en fin och attraktiv 
kommun att bo i. Trafikmil-
jön blir dessutom avsevärt 
mycket trevligare och det 

påverkar även olycksstatisti-
ken, säger Annika Gripen-
creutz, säkerhetstekniker i 
Ale kommun.

Röster har också höjts för 
andra typ av väderskydd vid 
hållplatser, men inte heller 
här kommer glaset att bytas 
bort till förmån för något 
annat material.

– Plexiglas nämns ofta som 
ett alternativ, men på detta 
material är det svårt att få 
bort klotter och det blir väl-
digt lätt repat. När ett plexi-
glas går sönder blir det också 
ett vapen som kan orsaka stor 
skada om det hamnar i orätta 
händer, säger Anders Jons-
son på Nobina.

– Glaset har också den för-
delen att det är lätt för våra 
förare att se in i väderskyd-
det och uppmärksamma nya 
resenärer. Västtrafiks policy 
är att man snarast möjligt 
efter en skadegörelse ska ha 
en entreprenör på plats som 
snyggar upp och gör det fint.

Någon misstänkt för ska-
degörelsen i Nol har inte 
polismyndigheten. Det kom 
in två anonyma tips ganska 
snart efter förödelsen, men 
tyvärr var det till privatper-
soner och inte direkt till ord-
ningsmakten.

– Vi vädjar till allmänhe-
ten att man ringer Polisen 
114 14 om man har gjort 
iakttagelser i samband med 
en brottslig handling. Vi 
har förmodligen ett antal 
följdfrågor som kan vara 
viktiga i sammanhanget. Vi 
har en strategi som vi jobbar 
efter och alla tips lagras i en 
databank. Till slut kanske 
vi kan lägga ett pussel som 
ger resultat, säger polisman 
Roger Sönnervik Johans-

son.
– Skadegörelse av den här 

sorten är ett typiskt ung-
domsbrott. Det är ett prio-
riterat ärende, men vi måste 
ha allmänhetens hjälp för att 
kunna komma vidare med 
fallet, betonar Roger.

Lotti Klug efterlyser fler 
vuxna ute i samhällena, som 
tillsammans agerar brottsfö-
rebyggande.

– Det är det bästa sättet. 
Vi måste hjälpas åt för att 
liknande händelser inte ska 
inträffa igen. Att skapa rela-
tioner med ungdomarna 
är oerhört viktigt och här 
jobbar kommunen på bred 
front, bland annat med 
Vakna, SSPF, Mötesplats 
Ungdom, Påverkanstorget 
och Ungdomsfullmäktige 
för att nämna några exempel.

– Om vi bortser från den 
tråkiga incidenten i Nol 
har faktiskt skadegörelsen 
på kommunala fastigheter 
sjunkit markant. 2009 upp-
gick kostnaden till 4,5 mil-
joner kronor att jämföras 
med fjolårets siffra på 500 
000 kronor, avslutar Annika 
Gripencreutz.

Visar upp en enad front
– Vill motverka ytterligare skadegörelse
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Jonas Andersson
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Den omfattande skadegörelsen i Nol i slutet av februari kostade samhället närmare 600 
000 kronor.       Arkivbild: Allan Karlsson

Enad front för att motverka fler fall av skadegörelse längs med E45. Från vänster Anders 
Jonsson, Nobina, Roger Sönnervik Johansson, polisen, Lotti Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun samt Annika Gripencreutz, säkerhetstekniker i Ale kommun.

NÖDINGE. I slutet av mars åkte Britt-Ma-
rie Hagman och Emelie Öhrn från Nö-
dingeskolan till Skandinaviska Skolan i 
Bryssel (SSB) för att föreläsa om sitt arbete 
med datorer i sina klasser. De mötte förvän-
tansfulla lärare som undervisar elever i för-
skoleklass upp till år 2. Efter Britt-Maries 
och Emelies föreläsning är det nu mycket 
inspirerade SSB-lärare som vill börja arbeta 
mer med datorer i sina klassrum. Rektor 
Kristy Lundström och biträdande rektor 
Eva Haaland hoppas att detta skall kunna 
bli en start på ett pedagogiskt utbyte sko-
lorna emellan. 

Till hösten skall SSB börja med en dator 
till varje elev, år 5-9. Lärarna i dessa klasser 
blev väldigt nyfikna på Emelies och Britt-
Maries arbete. Kanske kan det bli ytterli-

gare en tur till Waterloo där 
skolan ligger?

Britt-Marie och Emelie 
fick även träffa föräldrar på 
skolan och berätta för dem 
hur man kan arbeta med sina 
barn på hemmaplan. Föräld-
rarna fick tips på bra hem-
sidor för matematik, språk, 
hjärngympa med mera. En 
upptäckt som gjordes var att 
ett program även gick att få på 
franska vilket uppskattades då 
barnen på SSB läser franska 
redan från förskolan.

Innan hemfärd passade 
Britt-Marie och Emelie på att 
besöka en klass och se hur de 
använder sig av Smart board. 
Svenskduons besök på skolan 
var mycket uppskattat av både 
personal och föräldrar. 

Jeanette Roos

Lärare från Nödingeskolan åkte till Bryssel

Lärarna Britt-Marie Hagman och Emelie Öhrn, här tillsammans med sina Lärarna Britt-Marie Hagman och Emelie Öhrn, här tillsammans med sina 
elever på Nödingeskolan, har varit i Skandinaviska Skolan i Bryssel och före-elever på Nödingeskolan, har varit i Skandinaviska Skolan i Bryssel och före-
läst om Ale kommuns framgångsrika satsning på en-till-en-datorer.läst om Ale kommuns framgångsrika satsning på en-till-en-datorer.

När du köper bostad via vår fastighetsför-
medling kan du teckna nytt hypotekslån 
räntefritt i 2 månader. Gäller tom 30/6 2012 
för max 2 Mkr med bindningstid minst 2 år.

Vi har Sveriges mest nöjda bank- och bolåne- 
kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Ring mig på 0520-49 49 75
Madelene Nilsson, Privatrådgivare Bank

Räntefritt hypotekslån 
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