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Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningvaror

och presentkort. Gäller t.o.m onsdag 17/10 2007.

Vi gör plats för vinterns nyheter!

Ett parti av Living,
vår finaste frotté

För garanterat bästa absorption
och komfort (ord. pris från 49:-)

Den första trygghetsvand-
ringen i kommunen ska äga 
rum i Bohus torsdagen den 

29 november. Det finns ingen 
särskild anledning till att 
Bohus blir först ut, däremot 
finns det en pedagogisk tanke 
bakom valet av datum.

– Det är en årstid då det 
är mörkt och man lättare kan 
upptäcka saker som behöver 
förbättras, exempelvis belys-
ningsstolpar som inte funge-
rar, skymmande buskage som 
ger en otrygg känsla och så 
vidare. Vi kommer att träffas 
i Bohus Servicehus där Ale-
byggen har lovat att bjuda på 
fika och där vi delar ut reflex-
västar med texten: ”Trygg och 
säker i Ale”. Alla är välkom-
na och vi hoppas få med folk 
i alla åldrar. Vi vill att detta 
ska bli en arena där yngre och 
äldre möts och delar med sig 
av sina respektive erfarenhe-
ter av närmiljön, säger Lotti 
Klug.

Rådet för Hälsa och Trygg-
het har fått uppdraget att ge-
nomföra den kommande 
trygghetsvandringen i kom-
munen. En arbetsgrupp har 
bildats och för-
utom Lotti 
Klug, ingår 
Birgitta 
Fredén, folk-
hälsoplanera-
re, Tom Hen-
ricson, poli-
sen, Anders 
Alfredsson, 
parkansvarig, 
samt André 
Berggren 

från samhällsplaneringsav-
delningen.

– Vi har även bjudit in re-
presentanter från Alebyggen, 
fastighetsbolaget Balder, Ale 
Fritid, Riksbyggen och Eka 
Chemicals för att närvara på 
trygghetsvandringen i Bohus. 
Vi vill få med så många olika 
samhällsaktörer som möjligt. 
Ju fler desto bättre, säger 
Lotti Klug.

Målet är att göra trygghets-
vandringar till ett regelbundet 
inslag i hela kommunen och 
att på sikt genomföra förbätt-
ringar som gör Ale till en ännu 
attraktivare kommun.

– När människor trivs och 
rör sig ute blir närmiljön mer 
levande, intressant och tryg-
gare. Trygghetsvandring-

ar gör också att människor 
kommer samman och disku-
terar viktiga frågor, säger Bir-
gitta Fredén.

Fokus på utemiljön
Trygghetsvandringen kan ses 
som ett komplement till de 
orstutvecklingsmöten som 
redan finns på samtliga orter 

i kommunen. Skillnaden är 
att man på en trygghetsvand-
ring enbart koncentrerar sig 
på utemiljön.

– Förhoppningar om för-
bättringar efter en vandring 
kan vara stora. Vissa förbätt-
ringar kan ske snabbt, medan 
andra åtgärder kan ta längre 
tid. Det är viktigt att man är 

medveten om det. En upp-
följning kommer emellertid 
att ske när respektive aktör 
eller kommunal förvaltning 
har behandlat ärendet, avslu-
tar Lotti Klug.

– Start sker i Bohus i slutet av november

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug och André 
Berggren från samhällsplaneringsavdelningen ingår i arbetsgruppen som ska genomföra 
trygghetsvandringar i Ale. Den första trygghetsvandringen sker i Bohus den 29 november. 

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Helt nytt kök i höst?
Massivt, laminat eller målat?

Vi har det mesta.

En seriekrock med fem bilar inblandade inträffade på tis-
dagseftermiddagen strax norr om rödljuskorsningen i Ala-
fors. Olyckan, som skedde i norrgående riktning, orsakade 
långa köer. Kollisionerna medförde dock inga allvarliga per-
sonskador.

Foto: Christer Grändevik

Seriekrock i Alafors 
orsakade långa köer

Bli Ale Lucia 2007
Ahlafors Idrottsförening och 
Alekuriren söker kandidater 
till 2007 års Lucia.

Detta blir 55:e året som AIF korar 
kommunens ljusdrottning.
Ett arrange mang fyllt av tradition och 
förväntan. Du skall vara född 1991 
eller tidigare och vara bosatt i Ale 
kommun samt tycka om att sjunga.

Välkommen med din anmälan som 
innehåller foto, namn, ålder, adress 
och telefonnummer till: 

Alekuriren
”Ale Lucia”
 Göteborgsv 94
446 33 Älvängen
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SISTA 
  CHANSEN!

Onsdag 25 september

Kvinnofridskränkning
Grov kvinnofridskränkning rap-
porteras i Nödinge.

Fredag 28 september

Dieselstöld
Stöld av diesel ur en grävma-
skin i Nol.

Inbrott i en arbetscontainer 
vid Hydro i Nol. Diverse gods 
tillgrips.

Inbrott på en byggarbets-
plats i Älvängen. Maskiner till-
grips.

Lördag 29 september

Bilbrand i Alafors
Nattlig bilbrand i Alafors. Rädd-
ningstjänsten kallas till plat-
sen. Bilen blir totalförstörd.

En bilförare stoppas på E45 
i Surte, misstänkt för narkoti-
kabrott.

Personrån på Albotorget i 
Skepplanda. Händelsen inträf-
far vid 21.30-tiden. Polisen 
jagar två gärningsmän.

Nols Pizzeria anmäler skade-
görelse. Restaurangen får fyra 
rutor krossade.

Måndag 1 oktober

Misshandel i Surte
En man misshandlas i Surte. 
Målsägande får ta emot kraf-
tiga slag mot huvudet och förs 
med ambulans till Kungälvs 
sjukhus.

Onsdag 3 oktober

Snatteri
En minderårig blir ertappad för 
snatteri på Netto, Älvängen. 

Villainbrott i Bräcke, 
Älvängen. Diverse gods till-
grips, bland annat en mobil-
telefon.

Antalet anmälda brott under 
perioden 28/9 – 4/10: 52. Av 
dessa är fyra biltillgrepp och 
två bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Trygghetsvandring 
för en bättre närmiljö
BOHUS. Trygghetsvandringar har genomförts med 
gott resultat i flera kommuner. 

Nu ska det goda exemplet kopieras i Ale 
kommun.

– Syftet är att få en tryggare närmiljö för oss 
alla att bo och verka i, säger brotts- och säker-
hetshandläggare Lotti Klug.

I BOHUS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


