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SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Verkar för ett tryggt Ale
Lotti Klug är brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.

Hon verkar för ett samhälle där folk ska känna sig trygga.
Arbetsuppgifterna varierar med alltifrån grannsamverkan till trygghetsvandring.

Vad är din främsta upp-
gift som brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun?

– Vad det gäller säkerhets-
biten så är den tydlig, då jag 
arbetar med allt som faller 
under Lagen om extraor-
dinära händelser i fredstid. 
Det innefattar bland annat 
övning och utbildning, att 
ta fram en risk- och sårbar-
hetsanalys. När det gäller 
den brottsförebyggande 
delen jobbar jag till exem-
pel med grannsamverkan, 
trygghetsvandring, natt-
vandring, brottsstatistik och 
mopedprojekt.
Hur ser du på det faktum 
att vi inte har någon egen 
polisstation i Ale?

– Det väsentliga för mig är 
att kommun och Polis har 
ett gott samarbete, inte var 
polisstationen finns. Att 
samverkan fungerar och att 
polisen har ett intresse av att 
vara i Ale är viktigast. Sedan 
är det naturligtvis viktigt att 
allmänheten får upplysning 
om vart de ska vända sig i 
olika frågor, som passansö-
kan och så vidare.

Vilken är den vanligaste 
brottsorsaken i vårt 
område?

– Det är bilbrottslighe-
ten. En anledning till det är 
säkert att man måste göra en 
anmälan för att få ut pengar 
på försäkringen. Jag ser 
dock en annan oroväckande 
trend och det är att folk 
ger sig på varandra i större 
utsträckning än tidigare. Jag 
noterar fler olaga hot och 
misshandelsbrott.
Hur kan vi bäst bekämpa 
brottsligheten?

– Det finns en hel del saker 
som man kan göra själv. 
Grannsamverkan är ett bra 
exempel på det. Grann-
samverkan ökar tryggheten 
och är dessutom statushö-
jande för området man bor 
i. Vi har sett en rejäl ökning 
av antalet villainbrott under 
perioden december-februari 
och därför uppmanar jag fler 
att bilda grannsamverkan, 
innan sommaren kommer.
Finns det något man bör 
tänka på nu när våren är 
här?

– Ja, nu vet vi att anta-
let skadegörelser och stöl-

der kommer att öka. Det 
gäller att se om sitt hus och 
göra det svårt för tjuven. Lås 
dörren, stäng fönstren och 
altandörrar när man är ute. 
Hjälps åt när någon är på 
semester. Ett tomt hus syns.
Du är engagerad i natt-
vandringen. Hur stort är 
intresset?

– Det är hyfsat vill jag påstå. 
Nu bjuder vi in till ett infor-
mationsmöte i Nödinge för 
att komma igång ordent-
ligt även där. Samhället är 
allas arena och vi behöver få 
fler vuxna som rör sig ute på 
kvällar och helger.
Var och när sker nästa 
trygghetsvandring?

– Det blir i Nol någon gång 
i november månad.
Hur tänker du fira Val-
borg?

– Naturligtvis ska jag som 
vuxen finnas med på Festiv-
alborg i Nödinge. Det blir 
förhoppningsvis det största 
arrangemanget hittills.
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Namn: Lotti Klug.
Ålder: 42.
Bor: Lilla Edet.
Intressen: Familjen, löpning, 
musik, böcker.
Stjärntecken: Våg.
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