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ALAFORS. Tisdagen 
den 18 november bjuds 
gamla, nya och blivande 
nattvandrare in till en 
kick-off i Medborgar-
huset.

Ale kommun vill visa 
sin uppskattning för 
den insats som denna 
vuxengrupp bidrar med.

– Våra nattvandrare 
är guld värda, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Det blir tredje året som Ale 
kommun och Vakna bjuder 
in nattvandrarna till sam-
kväm. Smörgåstårta och pre-
sent utlovas av arrangören, 
som också tar tillfället i akt 
att visa filmen Sara.nu.

– Sara.nu är en uppföljare 
till Brandstegen, som vi har 
visat tidigare. Stefan Pers-
son, drogförebyggare och en 
av filmskaparna, kommer att 
finnas med och berätta om 
tankarna kring filmen, säger 
Lotti Klug.

Ylva Hagman är kontakt-
person för nattvandrarna i 
Surte-Bohus. Hon var med 
och byggde upp en funge-
rande organisation för fem 
år sedan, med representanter 
från föräldraföreningen och 
skolrådet.

– Nu har vi cirka 65 perso-
ner på vår lista som är aktiva 
vandrare. Vi känner verkligen 

att vi gör en nyttig samhälls-
insats, säger Ylva Hagman.

Hur ser intresset ut i 
övriga kommundelar?

– I Skepplanda finns ingen 
nattvandring, däremot en 
föräldradriven fritidsgård på 
fredags- och lördagskvällar. I 
Älvängen finns en väl fung-
erande nattvandring och 
enligt uppgift ungefär lika 
många aktiva som i Surte-
Bohus. Däremot skulle det 
behövas en nytändning i Ala-
fors, Nol och Nödinge. För-
hoppningsvis kan vår kick-off 
bidra till ett uppsving, säger 
Lotti Klug.

– Det är inte tvunget att 
man som nattvandrare är för-
älder till barn i högstadieål-
dern. De kriterier vi har på 
en nattvandrare är att perso-
nen ska ha fyllt 25 år, han eller 

hon får ej vara främlingsfient-
lig och så får man naturligtvis 
inte vara påverkad av droger. 
All information går också att 
få på kommunens hemsida, 
säger Lotti Klug.

Vilket bemötande får ni 
nattvandrare av ungdomar-
na?

– Vi får många positiva re-
aktioner och många kommer 
fram och pratar med oss. Våra 
gula jackor uppfattas nog som 
en trygghetsskapande faktor, 
säger Ylva Hagman.

Återstår att se om tillställ-
ningen i Medborgarhuset 
kan generera ännu fler natt-
vandrare i Ale. ”Guljackorna” 
utgör en viktig del i kommu-
nens brotts- och drogföre-
byggande verksamhet.

JONAS ANDERSSON

Ales nattvandrare uppmärksammas
– Kick-off i Medborgarhuset

Ylva Hagman och Lotti Klug hoppas på god uppslutning när 
Ales nattvandrare bjuds in till kick-off i Medborgarhuset i 
Alafors tisdagen den 18 november.

Storsäljaren Opel Astra.

Vard 9–18, Lörd 11–15 Filaregatan 7, Kungälv
0303-20 86 01   www.kongahallabil.se

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Br.förbr bl. körn. 
6,5 l/100 km, CO2 155 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrust.

FIAT  OPEL  SAAB  SUBARU 
 –  HOS KONGAHÄLLA BILCITY I KUNGÄLV

Opel Astra 1.6 
Enjoy 5-dörr
Ord pris 157.800 kr. Nu från

147.800 kr

Kombitillägg endast 5.500 kr

inkl Populärpaketet:
Cd/Radio MP3-funktion, färd-
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Julbord

För små och stora tillställningar

Vi erbjuderVästkustvegetariskt

julbord (Fisk & skaldjur ingår)

Även traditionellt julbord lagas i vårt kök
Välkommen att ringa för mer information eller för att boka ett 

oförglömligt julbord. 0731-53 78 73.
Alingsåsvägen 52 (Gamla Posten i Alafors)

ALLTID HEMLAGAT!

Julmys....

Läckra Jul-Tallrikar med 
mycket smak av Kärlek...
...eller varför inte en kanongod 
egentillverkad Smörgåstårta!

Vi kör även ut vid större beställningar.

God Jul 
Önskar Lisa & Lena
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RING OSS PÅ
031-98 12 10

Tel 0303-33 86 00

Upplev

traditionellt 
julbord 

i traditionell miljö!

Skynda att boka! 
Ett fåtal platser kvar!

RESTAURANG

MATGLÄDJE
I NOL
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I NOL

TEL 0303-33 29 77 • FAX 0303- 74 26 50
i Tudors industriområde

Vi arrangerar 
ditt julbord!
Vi arrangerar 
ditt julbord!

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen
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Catering
Lunch 10.30-14.30

Upplev vårt 
hemlagade julbord 

i en fantastisk miljö!
Även catering av julmat.

BOKA HOS OSS! Välkomna!
0303-745126 / 0704-163172 • www.uspastorp.com


