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NILLEKLUBBS-
ERBJUDANDE

BLI MEDLEM: Skicka ett SMS 
Nille <din e-postadress> till 72320

PÅ ALLT I BUTIKEN 
LÖRDAG 14 DEC
(gäller ej redan prissänkta varor)

20%

Ale Torg 7, Nödinge

50%

JULGRAN
170 LED-ljus, 180 cm

ord. pris 499:-
299:-

PÄLSPLÄD
130x180 cm

ord. pris 299:-
99:-

GÄLLER ONS-SÖN

BLOCKLJUS
vita/röda 7x12 cm

MAX 10 st /färg
10:-

Utförsäljning i butik

JULSERVIS 
OCH KAKBOXAR

Knappt hade Göran hälsat 
välkomna till november-
mötet förrän applåderna 
ljöd. Det var delar av 
Prästgårdslagår´n som 
äntrade scenen med en 
härlig gånglåt och mottogs 
på detta taktfasta sätt av 
en fullsatt salong. Vilken 
spelglädje och vilka sprit-
tande rytmer! Vi fick ta 
del av medryckande gam-
meldanslåtar men även 
melodier man hellre buggar 

till, som Jambalaya.
Sång i olika former fanns 

förstås på programmet. 
Många kände nog igen sig 
när Svante, med sin basröst, 
sjöng om barnbarn i Lyck-
ans minut eller när Ove 
framförde Travel in light. 
Hasses tolkning av bal-

laden om Fredrik åkare och 
Cecilia Lind gjordes med 
stor inlevelse. Och så dessa 
härliga spelemän. Jannes 
klarinettspel i All of me 
gjorde att det var knäpptyst 
i salen. När Torsten trakte-
rade sitt dragspel och Janne 
F sin fiol kunde man knappt 

sitta stilla. Så lyckades de 
också att få hela publiken 
att vända stolarna, lägga 
händerna på den framför-
varandes axlar och ro i takt 
till låten om Ella. Styrkta 
av roddturen och med vet-
skapen om ett nytt besök 
av dessa glada musikanter 

övergick vi till kaffet och 
lite info.

Rädda Barnen skötte 
dagens insamling till Filip-
pinerna, vilken inbringade 
5 410 kronor. Staffan från 
Medborgarskolan berättade 
om Musikverksamhet för 
oldtimers. Göran påminde 

om att parkering inte är 
tillåten på Kvarnstallets 
parkeringsplats. Gott om 
plats finns vid Skarpe Nord. 
Bengt B informerade om 
kommande resor.

Höstens sista möte äger 
rum den 11 december. Då 
får vi besök av förskolebarn 
från Sandbackaskolan samt 
sångfåglarna Jennie Elons-
son och Yngve Andersson.

Inga Isaksson

Fullt ös hos Aktiva Seniorer

ALE. Ale hamnar gott 
och väl på godkänt i 
SKL:s mätningar av 
öppna jämförelser 
gällande trygghet och 
säkerhet.

I år har kommunen 
dessutom förbättrat 
sig med 13 placeringar 
jämfört med 2012 och 
ligger nu på plats 61 av 
landets 290 kommuner. 

Syftet med jämförelsen, som 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) publicerar 
för sjätte året, är att vara en 
indikator för arbetet med 
trygghet och säkerhet. 

Rapporten visar vilka 
kommuner som upplevs 
som trygga och säkra och 
hur utvecklingen sett ut över 

tid. Frågorna handlar om 
allt från räddningstjänst och 
utryckningstider till person-
skador, stöld och tillgrepp, 
men även självskattning av 
den kommunala krisbered-
skapen. 

Av landets 290 kommuner 
ligger Ale på plats 61, en för-
bättring med 13 placeringar 
sedan 2012, men Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale, tar jämförelsen 
med en nypa salt.

– Som med all statistik 
är det många faktorer som 
spelar in. I den här jämfö-
relsen ser vi bland annat att 
antalet våldsbrott minskat 
samtidigt som stöld och till-
grepp ökat, men det beror 
också på hur många som 
anmäler. Vi pratar ofta om 

att man ska anmäla och det 
kan vara en orsak till att 
brottsstatistiken ökar och 
samma sak gäller åt andra 
hållet.  När det gäller risk- 
och sårbarhetsanalyser är en 
stor del självskattad, det vill 
säga att vi själva uppskattar 
hur vi ligger till och där har 
vi försökt att svara så ärligt 
som möjligt. Dessutom är 
det är svårt att säga att målen 
är uppfyllda eftersom det 
finns alltid saker att arbeta 
med.  

Ständig beredskap
Rapporten visar även att ska-
degörelsen i Ale har minskat 
sedan förra året, men vad det 
beror på är svårt att säga. 

När det gäller krisbered-
skap har man valt att upp-

skatta till att målet är delvis 
uppnått. 

– Vi kan inte säga att vi är 
helt färdiga, men vi har goda 
förutsättningar bland annat 
genom att vi i kommunen 
har 11 tjänstemän som turas 
om att ha beredskap. Det 
innebär att vi har en ständig 
beredskap om något extraor-
dinärt skulle inträffa, som ett 
stort ras eller en omfattande 
tågolycka. 

Antalet utvecklade brän-
der har minskat medan man 
ser en marginell ökning av 
personskador. 

Även om hon inte vill 
ta rapporten på för blodigt 
allvar, menar Lotti Klug att 
den på det stora hela indi-
kerar att Ale är en kommun 
där man arbetar aktivt med 

trygghet och säkerhet. 
– Det känns såklart roligt 

att Ale hamnar på en så pass 

bra placering som plats 61 av 
landets 290 kommuner. 

JOHANNA ROOS

Försiktigt positiv. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläg-
gare i Ale kommun, tar SKL:s jämförelse om trygghet och 
säkerhet med en nypa salt, men menar samtidigt att rap-
porten på det stora hela indikerar att Ale är en kommun där 
man arbetar aktivt med trygghet och säkerhet. 

– Kommunen klättrar i jämförelse om trygghet och säkerhet

Ale har blivit tryggare


