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NÖDINGE. Optimism 
och framtidstro.

Det präglade torsda-
gens ortsutvecklings-
möte i Ale gymnasium.

Inte heller kände sig 
nödingeborna speciellt 
otrygga trots att sam-
hället toppar brottssta-
tistiken i kommunen.

Ett 40-tal personer med-
verkade på torsdagskvällens 
ortsmöte som hölls i musik-
salen. Brotts- och säker-
hetshandläggare Lotti Klug 
inledde med ett engagerat 
och informativt anförande 
om kommunens brottsfö-
rebyggande arbete genom 
Grannsamverkan.

– Vi har 115 Grannsam-
verkansföreningar i Ale. Jag 

kommer gärna hem till just 
er som sitter här och berät-
tar om hur arbetet går till. 
Jag blir också glad när jag ser 
att ni är så många som redan 
är anslutna 
till Grann-
samverkan. 
Det garan-
terar inte att 
b r o t t s l i g -
heten för-
svinner från 
o m r å d e t , 
men det har 
en avskräck-
ande effekt, sade Lotti som 
redogjorde för tre olika para-
metrar som ligger till grund 
för ett brott.

– Det ska finnas ett till-
fälle, en tjuv och något gods 
att stjäla. Plockar du bort 
någon av de här tre bitarna 

så eliminerar du risken för 
brott.

Lotti Klugs presentation 
av den aktuella brottsstatis-
tiken väckte viss förvåning 

bland åhö-
rarna. Att 
flest brott 
faktiskt begås 
i Nödinge 
kom som en 
ö v e r r a s k -
ning. För-
s a m l i n g e n 
gissade på 
Skepplanda 

och Bohus.
– Det är bra att ni inte 

känner er otrygga. Att det 
faktiskt begås mest brott i 
Nödinge är kanske inte så 
konstigt då det är en av Ales 
två centralorter och att här 
finns ett helt annat utbud än 
på övriga orter.

Lotti Klug fick också en 
del frågor om ordningsmak-
tens närvaro i området och 
varför det inte längre finns 
något poliskontor i Nödinge.

– Vi tillhör polisområde 
Angered/Kortedala. Vi har 
ett utmärkt samarbete med 
polisen, inte minst gäller 
det ungdomsenheten. Poli-
sen patrullerar ofta i vår 
kommun, men det sker 
många gånger civilt.

Tre plus, tre minus
Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och kultur-
chef Michael Svensson 
presenterade kommunens 

visionsarbete, vilket sker på 
samtliga ortsutvecklingsmö-
ten i vår. Mötesdeltagarna 
fick en karta över Nödinge 
där de fick markera ut tre 
plustecken för ställen de 
värnar om och tre minus-
tecken på platser de upplever 
som otrevliga.

Vättlefjäll, Ale gymnasium 
och Ale Torg framhävdes hos 

de flesta ortsbor som positiva 
förtecken. Båthamnen och 
Vimmersjön var andra plat-
ser som försågs med en del 
plustecken.

– Jag sätter faktiskt ett 
minustecken på Ale Torg 
också. Det skulle kunna bli 
mysigare med bänkar och 
gröna växter, förklarade 
Jan-Olof Stiller som också 

saknar en campingplats 
någonstans i kommunen, 
gärna i Nödinge.

– För övrigt trivs vi väldigt 
bra i samhället. Det behövs 
fler än de tre plustecken som 
vi fick till vårt förfogande, 
avslutade Stiller.
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Febril aktivitet runt borden när Nödinges smultronställen skulle markeras på kartan.

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug gästade orts-
utvecklingsmötet i Ale gymnasium.

Det ska finnas
ett tillfälle, en tjuv och 
något gods att stjäla. 
Plockar du bort någon 
av de här tre bitarna 

så eliminerar du risken 
för brott.

Lotti Klug

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Rölunda 
Planteringsjord�
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100:-
Vi har allt för trägården

 redskap, gödning, sättpotatis, gräsfrö, myrmedel, 
snigelfritt, ogräsbekämpningsmedel m.m.

Algomin kommer till oss på fredag 20/4 
Mellan kl. 10.00-17.00 kan du få analyserat 

din jord GRATIS. Max 2 prov/kund.

Motorolja
Syntet 5W40

54:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter 
i lösvikt

Prisex

Rölunda�
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Stora fina Penseér

7:-/styck
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Älvängens
Företagarförening
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