Polisen på Öarna

Bra jobbat!
Efter att ha skrivit förra spalten fick jag en påringning med påpekande om att jag väl kunde skrivit någonting positivt om påsken
också. Även när jag tittar tillbaka på vad jag skrev så känner jag att
jag var ganska nyanserad. Det borde inte råda något tvivel om vad
jag tycker om påsktraditionen på Öarna och det borde inte heller
råda några tvivel om vad jag tycker om att bränna olja och bildäck i
påskefyrarna. Nu efter påsken 2016 finns det dock all anledning att
vara positiv!
Tyvärr, och jag får säga tyvärr, så hade jag inte förmånen att jobba
på Öarna nu i påsk. När jag får återberättat av mina kollegor som
hade förmånen så är det bara positiva tongångar. Flera spontana
utspel om trevliga ungdomar, vilket jag vetat länge, och även ett positivt arbete med att hålla påskefyrarna rena. Så i år får vi kalla det
en framgångssaga. Ett stort arbete har gjorts av Öckerö kommun,
men vi får inte heller glömma av alla ideella krafter som har jobbat
för att årets påskefyrar ska bli ett gott minne och förhoppningsvis
en milstolpe. Konstapel Björk kan bara ta av sig mössan för alla
som varit inblandade!
Vill passa på att presentera vår kommunpolis Max Olsson som
är ett nytt namn för er i Öckerö kommun. Max har en gedigen
bakgrund inom polisen och har nu fått ansvaret som kommunpolis
i Öckerö kommun.
Kommunpolis är ett nytt begrepp sedan något år tillbaka i den nya
polisorganisationen. ” Kommunpolisens huvuduppdrag blir att
driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället.” Så
står det att läsa i uppdragsbeskrivningen för kommunpolisen. Med
andra ord är kommunpolisen till för Öckerö kommun för att få en
kontinuitet och lokal förankring i samverkansfrågor med polisen.
Fick en apropå från kommunpolisen i Västra Hisingen, Daniel, att
det var många som hört av sig till honom med anledning av att han
skriver i Torslandatidningen. I senaste numret hade han bett om tips
på lämpliga platser och tider att ha trafikkontroller på. Gensvaret
hade varit bra, så också från Öarna, som dock ligger utanför Västra
Hisingen och hans ansvarsområde. Så därför – Hör av er till mig
och tyck till var just NI tycker att vi bör ha trafikkontroll. Skriv en
kort förklaring och nämn även vilka tidpunkter som är aktuella.
Skriv till magnus-e.bjork@polisen.se.
Mig når ni lättast på 0705-934081.
Vill ni hellre maila så är adressen magnus-e.bjork@polisen.se

Vi hörs!

Eva Lindelöw

FRIGÖR ANDE
Eva bjuder på en lekfull och härlig resa in i färgens värld.
Det är ingen vanlig målarskola med regler, krav och prestation.
Här finns inga rätt eller fel. Däremot lär Eva ut olika tekniker
och sätt att experimentera på.
– När du målar får du också möjlighet att lära dig saker du inte visste
om dig själv. Att följa flödet och låta det hända som inte går att planera. Ett samarbete mellan dig och färgen som här tillåts flöda. Ett
utforskande av färgens möjligheter, säger Eva.
Eva Lindelöw
Vi möter konstnären, pedagogen, inramaren och designern Eva som
driver Lindelöw ramverkstad i Hönö Klåva. Hon har även spännande kurser i frigörande måleri och glasblästring.
– Jag har skapat mina egna kurser där deltagarna får igång den kreativa skaparlusten. Får uppleva glädje, lekfullhet och inspiration att
fortsätta måla efter kursens slut. Vågar ”släppa taget” om kontroll
och njuta av en härlig upplevelse.
Till mina målarkurser vänder sig alla som är nyfikna och har lust
att måla. Passar både dem som aldrig hållit i en pensel förut och
även dem med mycket erfarenhet av måleri.
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-Målningarna förändras genom att vi målar lager på lager, tar bort och lägger på ny färg med hjälp av olika redskap och penslar och sprayflaskor.

MÅLERI – LINDELÖW.
Text & foto Anna Magnusson

Härlig kravlös målarmiljö
med inspirerande pedagog.
Mycket bra musik och rörelse
•
Underbart härlig kurs.
Utmanande att släppa alla
tankar om hur det ska vara.
Lekfullt ledd av Eva som såg
till att vi pausade med dans
till härlig musik.
•
Med mig har jag en öppenhet
för att allt är möjligt.
Verkligen frigörande att våga
prova nya sätt att använda
färg, vatten, skrapor, trasor,
och händer. Omväxlande
målning, massage, sång, god
mat och många skratt.
Hjälp att komma vidare då
man fastnar och kanske framförallt: Att inte känna krav på
slutresultatet utan låta flödet
bestämma. Tack Eva! Du är
inspirationen själv
•
En expansiv erfarenhet som
öppnade mina sinnen för
nya upplevelser av färg, form
och lekfullhet i en tillåtande
atmosfär. Eva ledde kursen
utifrån var och ens startpunkt

med trygg hand. Världens
bästa kurs.
Kursdeltagare
-Med stora papper på golvet tillåts färgen att flöda och man kan då experimentera fritt.
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