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NÖDINGE. Fler natt-
vandrare behövs.

Förhoppningsvis 
väcktes intresset hos 
dem som besökte infor-
mationsträffen i Ale 
gymnasium i måndags 
kväll.

– Behovet av natt-
vandrare finns alltid, 
konstaterar Lotti Klug, 
brotts- och säker-
hetshandläggare i Ale 
kommun.

Ett 20-tal personer hade hör-
sammat Ale kommuns inbju-
dan till kick off om nattvand-
ring. 

– Merparten av besökar-
na var nya, potentiella natt-
vandrare. Vi hade även bjudit 
in representanter från befint-
liga nattvandrargrupper, för-
klarar Lotti Klug.

Lotti Klug hade sällskap 
från kommunen av Birgit-
ta Augustsson och Thomas 
Berggren, som i sitt välkom-
stanförande beskrev natt-
vandrarnas roll i samhället 
och hur viktig deras insats är.

– Det kan inte nog under-
strykas vilken nytta som natt-
vandrarna gör, säger Lotti 
Klug.

Tre nattvandrare från den 
nationella organisationen 
medverkade på måndagskväl-
lens träff i teatersalongen, 

två representanter från Gö-
teborg och en från Kungälv.

– De har väldigt lång erfa-
renhet och kom med bra tips 
på hur man får folk att enga-
gera sig. 

Nicke Ehk, Västtrafik, 
och Stefan Björk, Nobina, 
påtalade lokaltrafikens för-
nöjsamhet över att se natt-
vandrare ute i samhällena.

– När ni kommer i era gula 
jackor åker ni med gratis på 
bussarna, förklarade Stefan 
Björck.

I samband med fikastun-
den fick deltagarna i uppgift 
att diskutera hur det skulle 
vara möjligt att starta upp, 
alternativt utveckla befintlig 
nattvandring.

– De satt ortsvis och prata-
de om detta. Grupperna fick 
också fundera kring hur sam-
arbetet mellan kommunen 
och nattvandrarna ska kunna 
förbättras, säger Lotti Klug.

Föredrag i hjärt- och 
lungräddning, droginfor-
mation och utbildning av 
nya nattvandrare efterlys-
tes. Den viktigaste nöten att 
knäcka, och den fråga som 
alltjämt kvarstår, är hur fler 
alebor ska kunna engageras 
som nattvandrare.

– Det är det som är vårt 
stora problem. Det är bara 
ortsborna själva som kan för-
bättra situationen. Vi vet att 
effekten av nattvandring är 

stor. Det är 
en beprö-
vad metod 
som bidrar 
till en ökad 
trygghet 
och mindre 
brottslighet 
i samhället, 
säger Lotti.

För till-
fället pågår 

regelbunden nattvandring i 
Älvängen, Surte-Bohus samt 
i Skepplanda där en grupp 
vuxna håller fritidsgården 
öppen.

– Däremot är det inte lika 
välbeställt i Nol, Alafors och 
Nödinge. På dessa orter be-
höver vi fler namn, så att vi 
kan komma igång med regel-
bunden nattvandring, säger 
Lotti.

Jeanette Rehn har natt-
vandrat i Älvängen under sex 
års tid och kommer att fort-
sätta med det även fortsätt-
ningsvis.

– Jag känner att jag på ett 
enkelt sätt gör en god insats 
för våra ungdomar och för 
samhället. Jag lär känna ung-
domarna och samtidigt får 
jag kontakt med många andra 
vuxna på orten, säger Jeanet-
te.

Känner du dig behövd?
– Ja, tveklöst! Det händer att 

vi löser konflikter eller splittrar 
stora gäng. Jag är övertygad om 
att vår närvaro har en lugnan-
de effekt.

Hur är bemötandet ute 
bland ungdomarna?

– Ofta är det väldigt glada 
över att se oss. Sedan finns det 
naturligtvis en del ungdomar 
som undviker oss också.

I Älvängen sker nattvand-
ring varje fredags- eller lör-
dagskväll, året om. Uppehåll 
sker endast under semesterpe-
rioden och vid juletid.

– Naturligtvis är vi också 
ute i samband med valborg och 
skolavslutning, avslutar Jeanet-
te Rehn.

Nattvandrarnas insats hyllas
– Men fler vuxna behöver engagera sig

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I måndags kväll var det kick off för nya och gamla nattvandrare i Ale kommun. På bilden ses 
nattvandrare som arbetar dels nationellt, dels lokalt.

Stefan Björk, Nobina.
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FABRIKS-
FÖRSÄLJNING/
DÄCKSERVICE

Prisexempel: 
185/65-15 MS2 Exellence dubbat: 

725:- 
inkl. mont. och balansering!

185/65-15 MSQ odubbat: 

675:-
 Hjärtligt välkomna!

Svenska Miljödäck AB • Knuts väg 2 • SKEPPLANDA • Tel 0303-33 70 00

MS2 Exellence

LÖRDAG 20 
OCH 27 NOV

ÖPPET 
09.30-14.00
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JUST NU FÅR DU KÖPA 1 ST LINC ANGEL ELLER 1 ST LINC NIAGARA 

DUSCHHÖRNA (STANDARDMÅTT OCH FLERA GLASTYPER) MED 

TILLHÖRANDE LINC 20 DUSCHBLANDARE MED TAK- OCH HAND-

DUSCH FÖR ENDAST 11 980:-. ORDINARIE PRIS 15 780:-. DU SPA-

RAR ALLTSÅ 3 800:-. ERBJUDANDET GÄLLER T O M 31/1-2011. inr.se
Vår butik är en

INR Partner-butik!


