
Den lokala vägföreningen 
och fastighetsägare i om-
rådet är också inbjudna att 
närvara.

– Det kommer alltid fram 
några konkreta önskemål 
från våra trygghetsvandring-
ar och det lär det säkert göra 
i Alafors också, avslutar Lotti 
Klug.

JONAS ANDERSSON

ser möjligheten att få svar 
på sina frågor. Från kom-
munens sida satsar vi stora 
resurser den här kvällen och 
förutom våra egna tjänste-
män har vi också med oss 
representanter från polisen, 
räddningstjänsten och Ale-
byggen.

Alebyggen bjuder på kaf-
fe och smörgås innan vand-
ringen tar sin början. Kom-
munen tillhandahåller med 
refl exvästar så långt lagret 
räcker.

– Kläder efter väder gäl-
ler. Bekväma promenadskor 
rekommenderas, säger Lotti 
och tillägger:

– Det krävs klass 2-var-
ning för att vi ska ställa in 
vandringen. Regn eller snö 
spelar ingen roll, vi går ändå.

Rutten för Alafors går 
från Medborgarhuset, via 
Himlaskolan, uppför Ledet-
backen förbi Ahlafors Fria 
Skola, Godisbana och ner till 
Ahlafors gamla fabriker och 
tillbaka igen.

– Det brukar framkomma 
en del synpunkter kring be-
lysning, träd och buskar som 
orsakar siktproblem samt 
vissa frågeställningar gällan-
de säkerheten på orten. Vår 
panel brukar kunna svara på 
det mesta, säger Lotti Klug.
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Onsdag 5 november

Personrån
Målsägande är ute och pro-
menerar i Nol när vederbö-
rande blir rånad på sitt hals-
band. Gärningsmännen hotar 
också att döda mannen om 
han tar kontakt med polisen. 
Ärendet rubriceras som rån 
och övergrepp i rättssak.

Inbrott i en villa på Klock-
arevägen i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken.

Villainbrott rapporteras från 
Granhäcksvägen i Surte. 
Okända gärningsmän krossar 
rutan till ett källarfönster 
och tar sig in i bostaden. 
Gods tillgrips. Spårsäkring 
sker.

Torsdag 6 november

Villainbrott
Villainbrott på Hövägen i 
Älvängen. Tjuvarna söker 
igenom bostaden och till-
griper gods, bland annat en 
dator, en klocka samt ett 
pass.

Lördag 8 november

Misshandel
Bråk uppstår på pen-
deltågstationen i Bohus. 
Målsägande, en man född 
1990 och hemmahörande i 
Göteborg, anmäler en miss-
handel. Misstänkt är en man 
född 1993 och hemmahö-
rande i Nol. 

ALAFORS. Två trygg-
hetsvandringar står för 
dörren i Ale.

Den första vandringen 
avser säkra skolvägar 
och äger rum i Bohus 
måndagen den 17 no-
vember.

Onsdagen den 3 de-
cember sker en traditio-
nell trygghetsvandring 
i Alafors med samling i 
Medborgarhuset.

Den första trygghetsvand-
ringen i Ale ägde rum i Bo-
hus 2007. Sedan dess har 
trygghetsvandringar genom-
förts på samtliga större orter 
i kommunen, där Alafors nu 
blir den sista.

– Fast trygghetsvandring-
arna kommer att fortsätta. 
Kommunledningen tycker 
det är en angelägen fråga och 
har givit oss ett utökat upp-
drag. Istället för en vandring 
om året blir det fyra. Upp-
lägget kan emellertid komma 
att modifi eras en aning, det 
återstår att se, säger brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

– Syftet ä r att få  en trygga-
re nä rmiljö  fö r oss alla att bo 
och verka i.

Vandringen i Bohus på 
måndag fokuserar uteslutan-
de på anslutningsvägarna till 
Bohusskolan. Således riktar 
sig mötet till föräldrar med 
barn och ungdomar på sko-
lan.

– Vi valde Bohusskolan 
den här gången eftersom 
samtliga deras mellanstadie-
klasser deltog i projektet ”På 
egna ben”, förklarar trafi kin-
genjör Beata Åhall.

Tidigare trygghetsvand-
ringar har varit relativt väl-
besökta med något enstaka 
undantag. Lotti Klug hoppas 
och tror på god uppslutning 
även i Alafors den 3 decem-
ber.

– Jag hoppas att ortsborna 

Bjuder in till trygghetsvandring vid Bohusskolan måndagen den 17 november och i Alafors ons-
dagen den 3 december gör detta gäng. Från vänster: Beata Åhall, trafikingenjör, Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare, Lars-Åke Karlsson, Bohus Räddningstjänstförbund, Daniel Hjerpe, po-
lisen, Malin Isberg, Alebyggen, Caroline Forssbaeck, folkhälsoplanerare, Anders Alfredsson, park-
chef, Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare.

Trygghetsvandring väntar i Alafors
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Utmarksvägen 20   
Tel: 0303-184 00
Mån kl. 7.00-20.00
Tis - fre kl. 7.00-18.00

Kastreringskampanj 
under november månad. 

Gäller både hanhund och tik

Öppen mottagning  
varje vardag 

kl 8-10

Evidensia Väst                                   www.evidensia.se
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Åsa

NÖDINGE. På lördag 
arrangeras Barnbokens 
dag.

Ett årligen återkom-
mande event på Ale 
bibliotek.

I år är det tema Bar-
bro Lindgren.

Barnbokens dag lockar all-
tid många besökare och har 
gjort sig känt som ett po-
pulärt arrangemang för den 
yngre generationen.

– Konceptet är uppskattat. 
Barnbokens dag är en tradi-
tion att hålla fast vid, säger 
bibliotekarie Sara Dahl.

ALMA-pristagaren Bar-

bro Lindgren uppmärksam-
mas särskilt då de olika akti-
viteterna knyter an till denna 
mycket populära barnboks-
författare.

– Det blir tipspromenad, 
sagostund och pysselklubb, 
berättar Sara Dahl.

Den klassiska bokfi ske-
dammen sätter punkt för 
Barnbokens dag. Kön brukar 
ringla sig lång av besökare 
som vill pröva lyckan.

– Bokfi skedammen är 
utan tvekan en av de mest 
populära aktiviteterna som 
vi har den här dagen, säger 
Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Pyssel och mycket annat kul är att vänta på Barnbokens dag 
som arrangeras traditionsenligt på Ale bibliotek nu på lördag.
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Barbro Lindgren-tema 
på Barnbokens dag

NÖDINGE. Nyligen sked-
de en skadegörelse som 
fi ck fastighetsägare längs 
Södra Trolleviksvägen att 
reagera.

– Det var ett gäng grab-
bar i 15-17-årsåldern, va-
rav en bar en jacka med ett 
vitt kors, som kastade ägg 
på fönster och fasader. De 
ryckte också i entrédörrar-

na. Gänget avlägsnade sig 
springande mot södra Nol, 
förklarar en av de utsatta 
fastighetsägarna.

– I fl era år har dessa tra-
kasserier pågått. Skadegö-
relsen kostar pengar för oss 
drabbade. Nu är vi trötta 
på tilltagen och har därför 
gjort en polisanmälan.

JONAS ANDERSSON 

Skadegörelse i Nödinge

LÖDÖSE. Nästa ons-
dag, den 19 november, 
arrangeras en föreläs-
ning i Tingbergssko-
lans matsal.

Rubriken lyder 
”Stärk barns själv-
känsla”.

Linda Ovesson från 
Relationer i balans är 
föredragshållare.

Alla intresserade vuxna är 
välkomna att anmäla sig 
till föreläsningskvällen i 
Lödöse, som Angela Kar-
hu på Muskel Mys har ta-
git initiativ till.

– Det är viktigt att det 
händer saker på orten. 
Detta tema ligger mig 
dessutom väldigt varmt 
om hjärtat. Det fi nns ett 
begränsat antal platser, så 
det är först till kvarn som 
gäller, säger Angela.

Linda Ovesson har ar-
betat med barn och ung-
domar i tio år, först som 
lärare och numera som 
förskollärare. 

– Jag är också en av dem 
som driver Meditations-
guiden. Personlig utveck-
ling är ett stort intresse och 
jag har läst psykologi. Den 
danske familjeterapeuten 
och författaren Jesper 
Juul har inspirerat mig 
och via hans utbildning är 
jag nu ute och håller före-
läsningar.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning 
på Tingbergs-
skolan


