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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Kristina och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med 
ditt företags affärer. 
Du når mig på kristina.bexer@swedbank.se   
0303-334889, växel 0303-334880.

ALAFORS. Ale kommun 
har fått sin hundrade 
grannsamverkansför-
ening.

En milstolpe anser 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug, 
som välkomnar fler 
bostadsområden att 
ansluta sig.

– Fördelarna med 
grannsamverkan är 
många. Övergripande 
handlar det om att till-
sammans skapa trygg-
het i närmiljön och 
sänka brottsligheten.

Lotti Klug har varit kom-
munens samordnare för 
grannsamverkan sedan 2005, 
innan dess var det Elisabeth 
Persson som var koordina-
tor i samverkan med BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) 
och Polisen.

– Vi har sett en positiv 
utveckling av antalet grann-
samverkansföreningar i kom-
munen. Mitt jobb består i att 
få invånarna intresserade och 
upplysa dem om vad grannsam-
verkan är för något. Initiativet 
måste dock komma från de 

boende själva, säger Lotti Klug.
Villakvarter eller lägen-

hetsområde spelar ingen roll, 
inte heller hur många bostä-
der som vill gå samman och 
starta grannsamverkan.

– Om det är fem eller tjugo 
hus har ingen betydelse. För 
att bedriva grannsamverkan 
behövs inte någon fören-
ing, det enda kravet som vi 
har är att det ska finnas en 
kontaktperson för området. 
Den personen fungerar som 
en länk mellan området och 
mig, förklarar Lotti.

Besöker nya områden
Varje nytt område som vill 
starta upp grannsamverkan 
föräras ett besök av Lotti Klug.

– Då har jag med mig en 
pärm innehållande diverse 
informationsmaterial. Jag 
brukar också ta tillfället i akt 
att berätta om brottsstatiken 
i stort och hur det ser ut i 
det aktuella bostadsområdet. 
Det är också intressant att ta 
reda på hur de själva upple-
ver området. Ibland skiljer 
det sig från verkligheten.

– Varje område erhål-
ler också skyltar. Det ger en 
signal till ovälkomna besö-

kare att här pågår grannsam-
verkan. Brottslingar riskerar 
således att bli sedda och då 
söker de sig gärna någon 
annanstans.

Social samvaro
Lotti Klug vill också fram-
hävda de positiva bieffekter 
som grannsamverkan kan ge.

– Förutom att man höjer 
statusen i bostadsområdet 
så blir den sociala samva-
ron i många fall bättre. På 
ett möte var det en kvinna 
som uttryckte: Innan vi hade 
grannsamverkan så pratade 
vi om varandra, nu pratar vi 
med varandra.

Av de hundra grannsam-
verkansföreningar som finns 
i Ale råder det en spänn-
vidd från Surte i söder till 
Hålanda i norr.

– Nu är vi på väg att bilda 
nummer 101 i Grönnäs. Är 
det fler som är intresserade 
är det bara att höra av sig till 
mig, avslutar Lotti Klug.

Grannsamverkan nummer 100
– Effektivt sätt att hålla tjuvarna borta

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug gläds över att Ale kommun nu har hundra 
grannsamverkansföreningar, bland annat BRF Ledet.
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Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Ett klassiskt 40-talshus med stor härlig hörntomt, garage 
med förråd och en friggebod. Huset är beläget i uppvuxet 
villaområde, med gångavstånd till både Bohus centrum och 
naturområden

JORDFALLSV 77

VISNING 20/10 KL. 17:30-

18:00. RING OCH BOKA

BOYTA 96 M², 3 ROK.

MÄKLARE KARIN 

BREDEGÅRD 0322-785 53

TOMTYTA 760 M² 

PRIS 1 850 000 KR/BUD.

Virkesrikt skogsskifte om ca 8,6 hektar i Risvedenskogarna. 
Skiftet innehar ett virkesförråd om ca 1 541 m³sk. Skiftet 
måste regleras till lantbruksfastighet i dess närområde. 
Visning sker på egen hand.

SKOGSSKIFTE - RISVEDEN

MÄKLARE PETER 

ERIKSSON 0706-618552

PRIS 770 000 KR SOM 

FÖRSLAG.  

SKRIFTLIGT BUD SKALL 

VARA MÄKLAREN 

TILLHANDA SENAST 28/10.

Virkesrikt skogsskifte om ca 5,6 hektar söder om Lödöse. 
Skiftet innehåller ett virkesförråd om ca 1 141 m³sk. Skiftet 
måste regleras till lantbruksfastighet i dess närområde. 
Visning sker på egen hand.

SKOGSSKIFTE - LÖDÖSE

MÄKLARE PETER 

ERIKSSON 0706-618552

PRIS 570 000 KR SOM 

FÖRSLAG.  

SKRIFTLIGT BUD SKALL 

VARA MÄKLAREN 

TILLHANDA SENAST 28/10.

VILLA - BOHUS

Välplanerad lägenhet om 3 rok på tredje våningen. Lägenheten 
har två bra sovrum varav det ena något större. Öppen 
planlösning mellan matplats och vardagsrum vilket ger ett ljust 
och öppet intryck. I efterfrågat område med närhet till affärer, 
kommunikationer skolor och till naturområden.  
Bra pendelmöjligheter till både Kungälv och Göteborg. 

BYVÄGEN 18B

BOYTA CA 70,5 M², 3 ROK.

TOMTYTA 2 447 M². 

VISAS 31/10 KL 17:30-18:00. 

RING/MAILA OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 

BREDEGÅRD 0322-785 53

MÅNADSAVGIFT 3 922 KR.

PRIS 685 000 KR /BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- BOHUS

Rymlig villa i mycket gott skick belägen på höjden i Bohus 
äldre villaområde med uppvuxna trädgårdar. Här finns 4 
sovrum, varav ett master bedroom med badrum, gym och 
bastu, badrum med bubbelbad, kök samt vardagsrum med 
utgång till stor altan med utsiktsläge och pool. Mycket bra 
pendelavstånd till både Kungälv och Göteborg.

ÅSBACKEN 23

BOYTA 142 M², 6 ROK.

VISNING: 30/10 KL 15:00-

15:30 RING OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 

BREDEGÅRD 0322-785 53

TOMTYTA 667 M² 

PRIS 2 450 000 KR/BUD.

VILLA - BOHUS


