
alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 46  |   20138

Testa dina lungor 

I morgon uppmärksammar vi världsKOLdagen 
genom att välkomna dig som är eller har varit  
rökare att gratis testa din lungfunktion hos oss.

Välkommen till Kungälvs sjukhus 
den 16 november kl. 10.00–15.00  
(skyltat från huvudentrén).

KOL är en lungsjukdom som för med sig 
att man får svårt att andas, kan känna 
trötthet och att orken blir nedsatt. 
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

Testa dina lungor
Onsdag den 20 november uppmärksammar 
vi världsKOLdagen genom att välkomna dig 
som är eller har varit rökare att gratis testa  
din lungfunktion hos oss.

Kl 10.00-12.00

Kl 13.30-15.30

KOL är en lungsjukdom som för med sig
att man får svårt att andas, kan känna
trötthet och att orken blir nedsatt.
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

ÄLVÄNGENS
VÅRDCENTRAL

16 November 10.00-14.00
ÖPPET HUS

Vi har även öppen skola
16 Januari

Trollhättevägen 4

Bygg/ Transport
Rollsboskolan
Bultgatan 12

NÖDINGE. Polisen och 
Ale kommun tecknade i 
torsdags ett nytt sam-
verkansavtal.

Ett gemensamt mål 
för parternas arbete är 
att minska brottslighe-
ten och öka tryggheten.

– Vi går hand i hand 
utifrån våra olika upp-
drag och att vi travar 
i takt med varandra är 
jätteviktigt, säger Ca-
rina Persson, polismäs-
tare i Storgöteborg.

Det tidigare samverkansavta-
let mellan Ale kommun och 
Polismyndigheten i Västra 
Götaland, Polisområde 
Storgöteborg var på två år. 
Det nya avtalet som under-
tecknades av Carina Persson 
och Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), löper över tre år. 

– Traditionellt sett har vi 
alltid haft ett väldigt bra sam-
arbete med Ale kommun. Det 
ligger i vårt gemensamma 
intresse att fokusera på det 
förbyggande arbetet för barn 
och unga, minska användan-
det av droger, minska kri-
minalitet och så vidare. Ett 
annat prioriterat område är 
att öka den upplevda trygg-
heten för kommunens invå-
nare, säger Håkan Frank, 
tillförordnad chef för polis-
område Nordost.

Överenskommelsen grun-
dar sig på en gemensam 
framtagen problembild som 
baserats på erfarenheten av 
brott, ordningsstörningar 
och otrygghet i kommunen. 
Utifrån denna problembild 
har vissa prioriterade arbets-
områden lyfts fram.

– Det är en förutsättning 
att vi delar den gemensamma 
problembilden för att kunna 
nå framgång, säger Håkan 
Frank.

– Kan vi samverka och 
tydliggöra våra strategiska 
mål som vi har gjort i det här 
samverkansavtalet så är det 
jättebra. Vi har väl upparbe-

tade och fungerade funktio-
ner mellan polisen och kom-
munen, som är till gagn för 
våra invånare, säger Mikael 
Berglund.

Ale kommuns samver-
kansansvarig för SSPF 
(Skola, sociala, polis, fritid), 
Anni Niklasson, och brotts- 
och säkerhetshandläggare, 
Lotti Klug, ansvarar tillsam-
mans med polisen för att för-
slag till revidering av hand-
lingsplanen sker en gång per 
år.

Signerat och klart. En samverkansöverenskommelse för de 
närmaste tre åren är tecknad mellan Polismyndigheten och 
Ale kommun. Carina Persson, polismästare i Storgöteborg, 
skakar hand med kommunstyrelsens ordförande, Mikael 
Berglund.
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– Polisen och Ale kommun signerade nytt avtal
Fortsätter gå hand i hand

NÖDINGE. Ett promene-
rande ortsutvecklings-
möte.

Måndagen den 18 
november arrangeras 
Trygghetsvandring i 
Nödinge.

Samling sker i Ale 
gymnasiums musiksal.

Höstmörkret är här och 
därför passar kommunen på 
att arrangera ytterligare en 
Trygghetsvandring. Senast 
var för ett år sedan i Nol. 
Nu är turen kommen till 
Nödinge.

– Vi tror och hoppas på 
mycket folk, säger brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Efter en inledande fika- 
och informationsstund i Ale 
gymnasium ger sig sällskapet 
ut på en vandring i de cen-
trala delarna av samhället.

– Vi kommer att ta en 
sväng bort till tågstationen 
där våra trygghetsvärdar 
möter upp oss. Förhopp-
ningsvis har vi också sällskap 
av polisen.

Vandringen fortsätter 
sedan utmed Ale Torg, upp 
mot Norra Kilandavägen, 
förbi Fyrklövergatan och den 
nya näridrottsplatsen, för att 
sedan promenera mot gym-
nasiet igen, berättar Lotti 
Klug.

Tanken med denna kvälls-
vandring är att gemensamt 

finna ställen som kan upple-
vas som otrygga, där exem-
pelvis belysning saknas eller 
är undermålig. Representan-
ter från kommunens olika 
verksamheter finns med för 
att svara på frågor och notera 
eventuella brister i samhälls-
bilden.

– Vi genomför vandringen 
oavsett om det regnar och 
blåser. Kläder efter väder 
rekommenderas, säger Lotti 
Klug.

Efter genomförd vandring 
återsamlas deltagarna i Ale 
gymnasium för frågestund 
och sammanfattning av kväl-
len.

JONAS ANDERSSON

Trygghetsvandring väntar i Nödinge
Sebastian Svedgren, Lotti Klug, Anders Alfredsson, Beata Åhall, Birgitta Fredén och Robin 
Pettersson är de kommunala tjänstemän som kommer att delta på Trygghetsvandringen i 
Nödinge måndagen den 18 november.


