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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun har anställt fyra 
trygghetsvärdar.

De kommer att arbeta 
på och vid pendeltågs-
stationerna.

Trygghetsvärdarna 
kommer att tjänstgöra 
parvis samtliga kvällar 
i veckan.

Syftet är att förebygga skade-
görelse och öka tryggheten 
runt pendeltågsstationerna. 
Petra Olsson, Michael 
Lauricella, Marcus Thörn-
blom och Ulla Mattsson 
har alla olika yrkesbakgrund. 
De nyanställda trygghetsvär-
darna kommer att samarbeta 
med fältassistenter, sociala 
myndigheter och polis.

– Vi blir en extra resurs i 
samhället. Ingen ska behöva 

känna sig otrygg när de åker 
tåg eller befinner sig på sta-
tionen, säger Ulla Mattsson.

– Personligen tycker jag 
det är väldigt roligt att jobba 
med människor. Den sociala 
biten, att prata med folk, 
är en viktig bit i rollen som 
trygghetsvärd. Vi ska vara 
en hjälp i samhället både för 
gammal och ung, poängterar 
Michael Lauricella.

Trygghetsvärdarna är 
utrustade med marinblå 
jackor, så att allmänheten 
tydligt ska känna igen dem.

– Alependeln innebär fan-
tastiska möjligheter för vår 
kommun. Det är vårt gemen-
samma ansvar att se till så att 
stationerna och tågen förblir 
en trygg plats att vistas på, 
avslutar Marcus Thörnblom.

JONAS ANDERSSON

Ale kommuns trygghetsvärdar är från vänster Michael Lau-
ricella, Ulla Mattsson, Marcus Thörnblom och Petra Olsson.

– En extra resurs i samhället

Trygghetsvärdar i tjänst

Vintersäkra 
ditt elpris nu!
Just nu kan du köpa 
fast elpris 1 nov–30 apr 

för 92 öre/kWh*
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NÖDINGE. Förberedel-
serna inför konserten 
med Star for life i Ale 
gymnasium tisdagen 
den 8 oktober pågår för 
fullt.

Intresset från all-
mänheten är stort.

– Det har redan sålts 
150 biljetter, förkla-
rar Birgitta Augusts-
son, som ansvarar för 
utvecklingsarbetet med 
det sociala investe-
ringsperspektivet för 
barn och unga i Ale.

Touch of Africa är en konsert 
med Star Choir South Africa, 
Thandiwe Mazibuko och 
Triple & Touch, som tillsam-
mans med barn och ungdo-
mar från Ale kommun intar 
gymnasieskolans idrottshall 
den 8 oktober.

– Rekryteringen av kör-
medlemmar är i full gång. 
Det är många som vill vara 
med, men det finns fortfa-
rande platser kvar. Totalt ska 
vi bli 200 barn och ungdomar 
i kören, säger Mia Odlöw 
som tillsammans med Per-

nilla Sandgren fungerar 
som coacher i arbetet med 
Star for life.

– De som inte har någon 
egen Star for life-kör på sin 
skola kan anmäla sig till de 
extrarepetitioner som sker i 
Ale gymnasiums musiksal på 
måndagseftermiddagar/kväl-
lar, säger Mia Odlöw.

Som en frukt av den före-
tagarfrukost som hölls för ett 
par veckor sedan har också 
näringslivet visat ett intresse 
för projektet.

– Det är flera företag 

som har hört av sig och låtit 
meddela att de tänker köpa 
biljetter till sina anställda 
och på så sätt stötta det här 
initiativet, säger Jannike 
Åhlgren, näringslivschef i 
Ale kommun.

Det finns totalt 500 biljet-
ter varav 50 är ungdomsbil-
jetter som säljs till ett redu-
cerat pris.

Biljettförsälj-
ningen till kon-
serten med Star 
for life tisdagen 
den 8 okto-
ber har redan 
snurrat igång. 
Biljetter säljs på 
huvudbibliote-
ket i Nödinge.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stort intresse för Star for lifes konsert
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