
SURTE. För några 
veckor sedan inbjöds 
samtliga nattvandrare i 
Ale till en så kallad kick 
off i Surte kulturhus.

Bakom arrang-
emanget stod Ale 
kommuns brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug och drogföre-
byggare Thomas Berg-
gren.

– Oerhört positivt att 
få träffa nattvandrare 
från andra delar av 
kommunen och utbyta 
erfarenheter, säger Ylva 
Hagman ur den kom-
mitté som samordnar 
nattvandringen i Surte-
Bohus.

Inbjuden till nattvandrarnas 
träff i kulturhuset var Föräld-
raföreningen mot narkotikas 
representant Ammi Grahn 
som berättade om organisa-
tionens verksamhet. Hon gav 
även tips till åhörarna om hur 
man ser och vad man gör om 
någon är drogpåverkad. 

Andreas Holmgren från 
Ale Fritid informerade om 
kommunens fritidsverksam-
het och berättade med stolt-
het om arrangörsgruppen 
Löftet – unga arrangörer. Det 
var för övrigt Löftet som ord-
nade årets Festivalborg.

Fältsekreterarna Jenny 

Björklund och Helene Gus-
tavsson redogjorde för sin 
arbetssituation och passade 
samtidigt på att göra värde-
ringsövningar tillsammans 
med deltagarna.

– Ett mycket bra och in-
tressant program. Vi hade en 
liknande samling för knappt 
ett år sedan då fick vi lyssna 
till Per Lifvergren och dennes 
livsöde som missbrukare. Det 
är roligt att kommunen upp-
skattar det frivilliga arbete 
som läggs ned av oss nattvand-
rare, säger Ylva Hagman.

Biobiljett
Kvällen i Surte kulturhus av-
slutades med att nattvandrare 
från respektive ort fick avge 
en nulägesbeskrivning. Varje 
deltagare fick därefter var sin 
biobiljett som tack för sitt ide-
ella engagemang.

– I Surte-Bohus är vi 65-
70 personer som är involvera-
de i nattvandringen. Vi vand-
rar fredags- alternativt lör-
dagskvällar beroende på hur 
fritidsgården håller öppet. Vi 
samlas alltid i Bohus service-
hus klockan nio på kvällen och 
utgår därifrån, berättar Ylva 
Hagman och fortsätter:

– Det är ingen tvekan om 
att nattvandrare fyller en 
viktig funktion i samhällena. 
Ungdomarna brukar bli glada 
när de ser oss och ropa: Där 
kommer de gula jackorna! Jag 

tror att många upplever det 
som en trygghet av att se oss 
vuxna ute på kvällarna.

Hur sköter sig Ales ung-
domar?

– Allt är naturligtvis inte 
rosenrött, det kan ingen påstå. 
Däremot är det fel att måla 
upp någon skräckbild. För 
det mesta är det lugnt och vi 
träffar massor med skötsam-
ma ungdomar. Ibland är situ-

ationen en annan och då är det 
tur att vi finns till hands, av-
slutar Ylva Hagman.

FOTNOT. Det finns alltid behov av fler 
nattvandrare Är du intresserad går det 
bra att höra av sig till Lotti Klug, Ale 
kommun.
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Nattvandrare samlades till kick-off i Surte
– Och deltagarna belönades för sitt ideella arbete

En gemensam träff för Ales nattvandrare arrangerades i Surte kulturhus för några veckor sedan. Nattvandrare från hela kom-
munen mötte upp för ett par timmars informations- och erfarenhetsutbyte.

NATTSUDDARE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Från den 9 december har tågtrafi-
ken Vänersborg-Trollhättan-Göteborg 
och omvänt att ha någon eller några 
minuters justeringar på nästan alla 
avgångar. Justeringarna i tidtabellen 
beror på arbetet med dubbelspåret 
på sträckan.

– Arbetet går in i en ny fas och det 
gör att Nol inte kan användas som 
mötesstation under ett halvår. Tågen 

kommer istället att få mötas i Bohus 
eller Älvängen, vilket får konsekven-
ser för nästan all tågtrafik säger 
Ingemar Bengtsson trafikplanerare 
på Västtrafik.

De nya tiderna finns på Västtra-
fiks webbplats eller att hämta på de 
större järnvägsstationerna eller på 
Västtrafiks kundservice.

Nya tider för tåg mellan Tvåstad och Göteborg


