
Otryggheten vid 
pendelstationerna 
måste åtgärdas. Det 

lär knappast bli bättre av 
att en 17-årig skepplandabo 
knivskars natten till lördag 
på perrongen i Älvängen. 
Bilder från övervakningska-
meror leder förhoppningsvis 
till att gärningsmännen kan 
ställas till svars. Det är en 
trygghet i sig, men långt 
ifrån det vi eftersträvar. I ett 
tryggt samhälle behövs inga 
kameror, men tyvärr har 
övervakningen på allmänna 
platser blivit ett nödvädigt 
ont. Det ska däremot inte 
hindra oss från att bearbe-
ta roten till det onda. För 
mig är det en gåta att vi 
accepterar att de destruktiva 
krafterna ska bestämma hur 
länge till exempel vänthallen 
i Älvängens resecentrum ska 
vara öppen. Västtrafi k låser 
nu dörrarna på helgerna. 
Med andra ord fi ck vi ett 
låst resecentrum för skatte-
kronorna. Det känns som 
att vara blåst på konfekten. 
Skadegörelse och  ett otrev-
ligt tillhåll används som 
argument för de förändrade 
rutinerna. Det är i sig helt 
oacceptabelt, men det är 
minst lika oacceptabelt att 
samhället anpassar sin servi-
ce efter ett fåtal huliganer.

Jag oroas över den här 
utvecklingen. Det fi nns en 
passivitet och en handlings-
förlamning som kan vara 

början till en verklighet 
vi absolut inte vill leva i, 
men som vi själva är med 
och skapar. Vi tar inte i det 
verkliga problemet. Vi låser 
dörrarna för att skydda 
vår egendom, men både vi 
och problemen blir kvar 
på utsidan. Jag ogillar att 
höra ständiga kommentarer 
om att man inte känner 
sig trygg. I den senaste 
ungdomsenkäten, LUPP, 
uttryckte många ungdomar 
otrygghet och inte sällan 
nämns just pendelstationer-
na. Det här kan ingalunda 
vara en överraskning. Fe-
nomenet fi nns i nästan alla 
kommuner med pendeltåg. 
Därför borde Ale satsa allt 
på att bli den första kommu-
nen som tar problemet på 
allvar. Ale ska vara en trygg 
station. Hur? Det fi nns nog 
ingen universal lösning, 
men fysisk närvaro måste stå 
högt upp på dagordningen 
åtminstone i ett inledande 
skede. Vi måste med egna 
ögon se problemen, kartläg-
ga behoven av åtgärder och 
sedan konsekvent följa 
planen för att återställa 
tryggheten. I Ale har 
kommunen under 
många år jobbat 
framgångsrikt till-
sammans med skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid i ett samver-
kansprojekt kallat 
SSPF. Syftet har varit 
att fånga upp individer 

på glid i ett så tidigt skede 
som möjligt. Jag skulle vilja 
att en liknande satsning 
genomfördes för ett tryg-
gare Ale. Trygghetsvärdar 
på pendeltågen under sena 
kvällar och helger är ett 
bra initiativ, men det måste 
utökas. Dessutom måste 
ambitionen vara att sats-
ningen på sikt ska eliminera 
problemen. Att till exempel 
Älvängens resecentrum har 
blivit ett tillhåll tror jag 
knappast beror på att det är 
en mysig plats att hänga på. 
Jag tror snarare att i brist på 
annat har det blivit naturligt 
att bli kvar där. En kreativ 
dialog skulle kanske kunna 
lösa det problemet.

Återställ tryggheten

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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KENT HYLANDER
0303-33 37 39
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kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
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jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se
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0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
svarar tidningen för högst kreditering av 
annonskostnaden eller ett nytt införande. 
Allt återgivande av texter, bilder och annonser 
utan tidningens medgivande är förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser 
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

 

Vi söker alltid nya medarbetare
som vill jobba i ett expansivt företag

www.pensionarspoolen.se

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 10 september 2014 har Lilla Edets 

kommunfullmäktige sammanträde i Stora

Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 

ärenden:

 Revidering av handlingsprogram och styr-

 dokumet för skydd mot olyckor 2011/2014

 Tertialrapport 1, 2014 – återremiss avseende

 sparkrav för samhällsbyggnadsnämnden

Bert Åkesson                  Maria Olegård

ordförande                                         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 

handlingar finns att läsa på kommunkontorets 

kansliavdelning, kommunens webbplats och på 

biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 3 september 2014.

EXTRA
UTGIVNING!

Med anledning av valet utkommer 
Alekuriren med en extra storupplaga 

onsdag 10 september

Vill du också passa på att synas för
alla invånare och företagare i Ale

och Lilla Edet kommun?

Kontakta: Kent 0704-38 52 58

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00


