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SKEPPLANDA. Nu är 
det Skepplandas tur.

Torsdagen den 5 
november bjuds orts-
borna in till trygghets-
vandring.

Samling äger rum 
på biblioteket och där-
efter sker en promenad 
i samhället för att kart-
lägga eventuella hinder 
och problem i närmiljön.

Trygghetsvandring syftar till 
att skapa en bättre närmiljö. 
Metoden har hittills till-
lämpats på två andra orter 
i kommunen, Bohus och 
Älvängen.

– Vi har fått en positiv 
respons från deltagarna på 
respektive ort och vandring-
arna har resulterat i en del 
konkreta åtgärder. Senaste 
exemplet är Älvängen där 
två gångbanor försetts med 
belysning och vidare har 
träden utanför gamla Posten 
tagits ner på allmänhetens 
begäran, berättar Lotti Klug, 
som ansvarar för trygghets-
vandringarna i Ale.

– Belysning, hål i vägen, 
buskar som skymmer är 
vardagsnära ting som ofta 
kommer upp till diskussion 
på våra trygghetsvandringar. 
Vi gör en dokumentation 
över de olika problem som 
lokalbefolkningen upplever 
och sedan skickas respektive 
ärende till rätt instans. Det 
är inte alltid som kommu-
nen äger frågan, men vi ser i 
alla fall till att alla ärendena 
hamnar hos rätt person, 
säger Lotti.

Utmärkt forum
På trygghetsvandringen i 
Skepplanda kommer repre-
sentanter från folkhälsa, 
brottsförebyggande, tekniska 
förvaltningen, trafik och 
samhällsplaneringsavdel-
ningen att medverka. Även 
polisen finns med.

– Detta är ett alldeles 
utmärkt forum för ortsborna 
att få svara på sina frågor. 
Det finns en bred kompetens 
samlad denna kväll.

Vandringen görs i de cen-

trala delarna av Skepplanda, 
med en avstickare förbi 
kyrkan.

– Vi kommer också att 
erbjuda en kortare variant 
för de som har svårt att ta sig 
fram i kuperad terräng, säger 
Lotti.

Förhoppningen är att få 
med folk i alla åldrar, från 
ungdomar till pensionärer.

– Vi har varit i kontakt 
med Alboskolans rektor, 
Göran Klang, så att vi säkert 
når ut med informationen till 

skoleleverna och dess föräld-
rar. Det har också gått ut en 
särskild inbjudan till handi-
kappades riksorganisation. 
Ju fler som kommer, desto 
bättre är det, säger Lotti 
Klug som utlovar fika till alla 
deltagare.

Trygghetsvandring stundar i Skeppvandring stundar i Skepplandalanda

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
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Nästa torsdag arrangeras trygghetsvandring i Skepplanda. Deltar gör representanter från olika kommunala förvaltningar 
samt polisen. Från vänster: Björn Ekman, Lotti Klug, Sara Johansson, André Berggren, Birgitta Fredén, Anders Alfredsson 
och Roger Sönnervik-Johansson.

– Närmiljön 
granskas i detalj
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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 19 oktober

Narkotikabrott
En person grips misstänkt för 
narkotikabrott. En flaska, som 
troligen innehåller GHB, är 
skickad på analys.

En ruta krossas på Garnvin-
deskolan i Skepplanda. 

Stuprännor i koppar tillgrips 
från en fastighet i Surte.

Tisdag 20 oktober

Inbrott
Inbrott på Everts Bilverkstad 
i Nödinge. En bil tillgrips, som 
senare används vid ett inbrott 
på Kicks Ale Torg (se separat 
artikel). På bilverkstaden stjäls 
också en dator.

Stöld av sex kopparrör på 
Starrkärrs kyrka.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/10 – 26/10: 59. Av 
dessa är åtta biltillgrepp och 
sju bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:


