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BOHUS. Den första 
trygghetsvandringen 
har genomförts i Ale.

Det skedde i Bohus 
förra torsdagen.

Ett 15-tal ortsbor 
hade hörsammat inbju-
dan från Rådet för 
Hälsa och Trygghet, 
vars målsättning med 
uppdraget är att skapa 
en bättre närmiljö i 
kommunens olika sam-
hällen.

Trygghetsvandringar har ge-
nomförts med gott resultat i 
flera kommuner. Nu har det 
goda exemplet kopierats till 
Ale med uppstart i Bohus 
förra torsdagen. Målet är att 
göra trygghetsvandringar till 
ett regelbundet inslag i hela 
kommunen.

– Det finns ingen sär-
skild tanke med att Bohus 
blev första orten ut i det här 
projektet. Någonstans skulle 
vi börja och då blev det här, 
säger Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i Ale 
kommun.

Kaffe och smörgås vänta-
de deltagarna i servicehuset 
där samlingen för kommu-
nens första trygghetsvand-
ring ägde rum. Under tiden 
som fikat avnjöts passade 
Lotti Klug och André Berg-
gren, från samhällsbyggnads-

avdelningen, med att redogö-
ra för idéerna och grundtan-
karna till projektet.

– Syftet är att få en tryg-
gare närmiljö för oss alla att 
bo och verka i. Vi ska försö-
ka upptäcka saker som behö-
ver förbättras, exempelvis be-
lysning som inte fungerar och 
skymmande buskage som ger 
en otrygg känsla, sade Lotti 
Klug och fortsatte:

Höjer trivseln
– Under vandringen tar vi 

också fasta på saker som är 
bra och som ger orten dess 
unika prägel. Det är viktigt 
att vi tillsammans värnar om 
de miljöer som höjer trivseln 
och som bohusborna känner 

stolthet över.
I arbetsgruppen för trygg-

hetsvandringen ingår förutom 
Lotti Klug och André Berg-
gren även folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén, parkansva-
rig Anders Alfredsson samt 
Tom Henricson från Alepo-
lisen.  Samtliga fanns på plats 
i Bohus servicehus.

– Jag välkomnar det här 
initiativet och förhoppnings-
vis kan det bidra till att invå-
narna får en utemiljö som de 
upplever mer trygg och säker, 

förklarar Tom Henricson som 
också hade sällskap på mötet 
av sin kollega Björn Ekman.

Birgitta Fredén delade 
ut reflexvästar till alla som 
skulle ge sig ut att vandra i 
den mörka och regniga no-
vemberkvällen.

– Det känns jättebra att vi 
har kommit igång och för-
hoppningsvis kände delta-
garna att detta var ett forum 
där man kunde få gehör för 
sina tankar och idéer. En upp-
följningsträff kommer att ske 

i samband med vårens ortsut-
vecklingsmöte när respektive 
aktör eller kommunal förvalt-
ning har hunnit behandla de 
saker som kommit upp under 
kvällens vandring, säger Lotti 
Klug.

Vilka konkreta förslag 
framfördes under trygg-
hetsvandringen i Bohus?

– Det var mest småsa-
ker, bland annat fanns en del 
lampor som inte fungerade. 
Det övergripande omdö-
met var annars att man upp-

levde Bohus som trivsamt och 
fint. Vi fick också några ung-
domar att gå med oss för att 
få deras perspektiv på tillva-
ron. Dessutom medverkade 
en representant från Handi-
kappades Riksorganisation, 
vilket också gav vandringen 
en annan dimension, avslutar 
Lotti Klug.

Trygghetsvandring tog sin början i Bohus
– Målet är att skapa en bättre närmiljö

Trygghetsvandringen i Bohus lockade ett 15-tal ortsbor. Förutom representanter från Ale kommun medverkade också polisen.

Lotti Klug hälsade väl-
kommen till den första av 
trygghetsvandringar i Ale 
kommun.

I BOHUS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

ÅRSFINAL MED VALFRI
ELEKTRONIK KLAPP!

LÄS MER PÅ WWW.BILIA.SE

Som en fi nal på 2007 erbjuder vi ett pre-
sentkort på 5.000 kr till alla som köper 
någon av våra utvalda begagnade bilar. 
Förutom det fi na elektronikerbjudandet 
har vi röda priser hela december! 5.000:-5.000:-

Köp en bil hos Bilia och få ett presentkort laddat med

5.000:- att handla för hos Media Markt Högsbo

Öppet i bilhallen:
Måndag-fredag 9-18
Lördag 11-15

Bilia Kungälv
Bultgatan 38
0303-20 81 00

Renault Scénic 2,0 16V Komfort -05 .....NU 119.900:- (149.900:-)
4.252 mil, blåmetallic, audiopaket med CD, ECC, farthållare, mm ..............................

VECKANS
BEGAGNAT-

KLIPP!

Ett helt paket med trygga tjänster 
när du köper begagnat hos Bilia!

Ett antal begagnade bilar med
presentkort på 5.000:-,
se bilarna i vår bilhall
eller på www.bilia.se

0303-74 91 910303-74 91 91
Postvägen 2, 446 32 Älvängen

Lokal säkerhet
www.prefekt.eu

Fler än 70 företag är anslutna i Ale!
Anslut dig du med och märk fördelen med närvarobevakning

Anledningen till att vi på Jonas 
Svets o Smide valde Prefekt är 
närheten. Vetskapen om deras 
närhet ger mig trygghet. 
Vi har anslutit oss till Konstant 
Närvarobevakning, och att 
ha bevakningsföretaget in på 
knuten, och dessutom med en 
bra lokalkännedom tycker jag är 
oerhört viktigt när det gäller valet 
av säkerhetsföretag. Jonas Stenborg, ägare JSS


