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ALE. Den 9 december 
gör Alependeln sin för-
sta resa.

Fem nya pendelsta-
tioner går i drift.

Ales nya mötesplat-
ser ska vara trygga och 
säkra.

Västtrafik bjöd representan-
ter från främst Ale kommun 
och Trafikverket på en 
guidad rundresa från pendel-
stationen i Surte till resecen-
trum i Älvängen. Förutom en 
detaljerad demonstration av 
Ales nya landmärken foku-
serade kommunens repre-
sentanter på säkerhets- och 
trygghetsfrågor.

– Vi vill undvika att pen-

delstationerna blir tillhåll 
eller platser där människor 
känner sig otrygga. Därför 
är det viktigt med att tidigt få 
in så många synpunkter som 
möjligt, säger Lotti Klug, 
brottsförebyggare i Ale.

Belysningen är en viktig 
fråga för att skapa trygghet. 
Stora ytor är inglasade, vilket 
bidrar till ett bra och natur-
ligt ljusinsläpp. Huruvida 
pendelstationerna kommer 
att vara öppna även nattetid 
när tågen slutat gå har det 
inte fattats beslut om ännu. 
Däremot kommer stora delar 
av pendelstationerna att vara 
kameraövervakade.

Elisabeth Persson, fält-
arbetare för Ale Fritid, gil-
lade mycket av det hon såg. 
Det är öppna ytor och få 
mörka utrymmen.

– Jag tycker pendelsta-
tionerna känns trygga, men 
jag tycker det är viktigt att vi 
tänker på att samma känsla 
ska gälla hela vägen hem. 
Det hjälper föga om pen-
delstationerna är upplysta 
om resten av gångvägen är 
mörklagd.

En annan viktig huvud-
fråga för projektet har varit 
att försöka förebygga skade-
görelse och klotter. Inomhus 
är alla kaklade utrymmen 
vaxade för att göra det lätt att 
snabbt tvätta rent.

– Det kommer att råda 

nolltolerans mot klotter 
på pendelstationerna. Lika 
snabbt som det uppstår, lika 
snabbt ska det vara borta. Jag 
tror att så länge vi orkar hålla 
rent och snyggt kommer vi 
att slippa den största skade-
görelsen. Det här ska vara 
positiva mötesplatser som 
aleborna ska känna sig stolta 
över, menar Håkan Spång, 
säkerhetsansvarig i Ale 
kommun.

Den guidade turens med-
resenärer fick i uppdrag att 

besvara ett antal frågor om 
hur de upplevde tryggheten 
på respektive pendelstation. 
Den kritik som framkom 
gällde älvsidan.

– Den delen av pendel-
stationen känns på flera håll 
lite ”sunkig” och ödslig, här 
är det därför särskilt viktigt 
att belysningen är god, påpe-
kade Lotti Klug som också 
underströk vikten av att inte 
någon lockas att gena över 
spåren.

– Den glasade övergången 

måste därför alltid kännas 
trygg att använda.

Per-Anders Andersson 
och Kenneth Olsson från 
Västtrafik menade också att 
det nu krävs god samverkan 
mellan alla aktörer i samhäl-
let för att inte minst pendel-
stationerna ska förbli stilfulla 
mötesplatser som ger alla ett 
gott första intryck av Ale.

Västtrafi k guidade representanter från Ale kommun och Trafi kverket runt de fem pendelsta-
tionerna, där säkerhets- och trygghetsfrågor stod i centrum.
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Säkerheten i fokus på pendelstationerna
– Västtrafi k guidade Ale kommun

PENDELSTATIONERNA

Västtrafi k har byggt fem pen-
delstationer i Ale. Älvängen, Nol, 
Nödinge, Bohus och Surte. Insidan 
har fått en egen färg för att skapa 
identitet. Älvängen är gul som i 
de gula ängarna, Nol är röd som 
i Tudor, Nödinge är grön som i 
de gröna ängarna, Bohus är blå 
som i de blå höghusen och Surte 
är svart som i glasbrukets gamla 
askhög. Pendelstationerna har 
kostat 50 miljoner kronor styck att 
bygga. Den längsta gångbron fi nns 
i Bohus och sträcker 55 meter 
från samhällssidan över E45 till 
pendeltåget.

NÖDINGE. För fjärde 
gången i ordningen har 
arbetssökande ale-
ungdomar fått en unik 
chans att utvecklas 
genom entreprenörsut-
bildningen YEA.

Nästa torsdag pre-
senterar de 15 delta-
garna sina potentiella 
affärsidéer för såväl 
lokala företagare som 
kommunens ledande 
politiker.

It’s about stepping out of 
your comfort zone and chal-
lenge yourself.

Det handlar om att våga 
kliva utanför trygghetszonen 
och utmana sig själv. 

Det menar Ben Mumby-
Croft, som tillsammans med 
David Cartwright rest ända 
från England för att leda 
YEA – Young entrepreneurs 
of Ale. 

I Ale har de två inspire-
rande engelsmännen gjort sig 
ett namn genom den interna-
tionella entreprenörsutbild-
ningen YEE, som senast hölls 
för tre veckor sedan i den lilla 
byn Butuceni i Moldavien.

Efter en snabb visit hem 
till England är de nu tillbaka 
i Ale för att ge arbetssökande 
ungdomar nya perspektiv och 
erfarenheter, som i längden 

kan underlätta i jobbsökan-
det. Bakom satsningen står 
Arbetsmarknadsenheten – 
AME. 

Hitta styrkor
När Alekuriren besöker det 
glada gänget i AME:s loka-
ler på Ale Torg är eleverna i 
full gång med att förbereda 
en redovisning inom ämnet 
ekonomi. Uppgiften går ut 
på att påvisa att statistik kan 
tolkas på många olika sätt och 
att det därför gäller att ha 
ett kritiskt förhållningssätt. I 
smågrupper sitter de lutade 
över sina handgjorda skisser 
och diskuterar upplägget.  

– Syftet med utbildningen 
är dels att eleverna ska tänka 
på sig själva som entrepre-

nörer och komma med nya 
idéer. Dels handlar det om 
att hitta sina egna styrkor och 
vad var och en kan bidra med 
och bygga upp självförtro-
endet. Entreprenöriellt tän-
kande ska inkluderas på alla 
nivåer och i alla arbetsuppgif-
ter. Huvudsyftet är att alla har 
något att bidra med, vare sig 
man är chef eller nyanställd, 
säger Ben Mumby-Croft. 

Viktig presentation
Han imponeras mycket av 
elevernas förmåga att hitta 
lösningar och presentera sina 
idéer, som de dessutom gör 
på engelska. 

– Det är otroligt roligt att 
få vara med och stötta dem 
och följa deras utveckling.

De är inne på tredje 
veckan av sammanlagt fem 
och eldprovet börjar närma 
sig. Tordagen den 18 oktober 
är det dags att presentera de 
företagsidéer som de grupp-
vis arbetat fram under utbild-
ningens gång. 

Sara Mellbin, handläg-
gare på AME, hoppas att 
många företagare kommer 
och lyssnar på deras presen-
tationer som äger rum på Ale 
gymnasiums teaterscen. 

– I fjol kom många politi-
ker, men inte en enda före-
tagare och det var tråkigt. 
Därför har vi i år valt att lägga 
presentationen på kvällen så 
att även företagare och anhö-
riga har en chans att komma. 
Efteråt ska vi ha ett mingel 

där ungdomarna och företa-
garna får chans att nätverka 
med varandra. 

En chans att synas
– Ungdomar presenterar affärsidéer för företagare
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Blev snabbt vänner. Dennis Breifors, Robin Therén, Rebecca Blomkvist, Jonathan Thonander 
och Malin Haapaharju är några av deltagarna. 

Alla föreläsningar och presentationer hålls på engelska.

David Cartwright och Ben Mumby-Croft undervisar kursen.


