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SURTE. Kyla och halka 
samt konkurrens av 
en bandymatch i Ale 
Arena.

Ändå blev det en rik-
tigt lyckad trygghets-
vandring i Surte med 
en ”lagom” uppslut-
ning.

– Jag är jättenöjd 
med hur kvällen för-
löpte och de åsikter 
som framkom, säger 
Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.
Trygghetsvandringen i Surte 
inföll samma kväll som kom-
munens bandystolthet tog sig 
an hockeylaget Frölunda In-
dians i en uppmärksammad 
jippomatch på Jennylund.

– Lägg därtill snö och 
halka, så måste jag erkän-
na att jag var lite orolig för 
hur uppslutningen skulle bli. 
Nu blev det ändå en väldigt 
lyckad vandring, förklarar 
Lotti Klug.

Ett drygt tiotal ortsbor, allt 
från tonårsföräldrar upp till 
pensionärer, samt represen-
tant från Ale DHR (Delak-
tighet, Handlingskraft, Rö-
relsefrihet) träffades i försam-
lingshemmet för en kort in-
formationsstund. Deltagarna 
bjöds också på fika som Ale-
byggen sponsrat med.

– Vi fick till en väldigt 
konstruktiv dialog och efter-

som gruppen inte var så stor 
kunde vi gå tillsammans och 
notera de brister och de för-
delar i samhällsbilden som 
surteborna upplevde, säger 
Lotti.

Från Ale kommun fanns 
representanter från olika för-
valtningar, däribland park-
chef Anders Alfredsson 
som berättade om hur belys-
ning åtgärdas där det saknas.

– Helhetsintrycket om hur 
ortsborna upplever sitt Surte 
var positivt. De uttryckte 
dock en besvikelse över det 
klotter som syns i samhäl-
let och att centrum inte hålls 
rent på det sätt som de önskar. 
I det sistnämnda fallet är det 
naturligtvis ett delat ansvar 
mellan fastighetsskötaren 
och personer som rör sig i 
området, säger Lotti.

Angående den skadegö-
relse som sker i form av till 
exempel klotter informerade 
polisen om hur dessa ärenden 
hanteras.

– När anmälningarna 
kommer in handlar det om att 
lägga ett pussel och på så sätt 
försöka få fast gärningsmän-
nen, säger polisman Björn 
Ekman.

En specifik väg som dis-
kuterades var gångbanan 
mellan församlingshemmet 
och skolan. Deltagarna kom 
själva med idéer på hur den 
upplevda tryggheten och all-
männa trivseln ska kunna för-
bättras.

– Det är positivt när ortsbor-
na engagerar sig, det är ju trots 
allt deras närmiljö det handlar 
om, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Trygghetsvandring genomfördes i Surte
– Ortsborna vill se ett renare centrum

Ett renare centrum efterlystes av de ortsbor som deltog vid 
onsdagskvällens trygghetsvandring i Surte. På sina håll öns-
kades också bättre belysning.
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