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ALAFORS. I tisdags hade 
kommunens grannsam-
verkare bjudits in till en 
temakväll i Medborgar-
huset.

Bakom arrangemang-
et stod brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug tillsammans 
med polisman Johan 
Anderland.

– Sammankomsten 
ska ses som ett tack 
för den fina insats som 
dessa invånare gör i 
det brottsförebyggande 
arbetet i Ale, säger Lotti 
Klug.

180 personer hade anmält 
sitt intresse till tisdagskväl-
lens temakväll i Alafors, som 
inleddes med en gemensam 
fikastund innan Lotti Klug 
och Johan Anderland hälsa-
de välkommen. Besökarna 
gavs en rapport om den ak-
tuella brottsstatistiken och 
vikten av fortsatt grannsam-
verkan.

– Vi har cirka 130 grann-

samverkansgrupper. Vi 
hoppas självklart kunna star-
ta upp fler grupper under 
nästa år. Är man intresserad 
är det bara att höra av sig till 
mig, säger Lotti Klug.

Grannsamverkan bygger 
på teorin om att risken och 
rädslan för att bli upptäckt, 
minskar viljan att begå brott 
hos de flesta människor. 
Risken för att bli tagen på 
bar gärning förhindrar ofta 
gärningsmannen att gå till 
handling.

– Jag skulle önska att alla 
tjuvar tänkte: Vi åker förbi 

Ale, här finns ändå inget att 
hämta. 

Medverkade på mö-
tet gjorde också Christer 
Karlsson och Sven Lönn 
från KRIS – Kriminellas 
Revansch I Samhället. Sven 
berättade bland annat om sin 
uppväxt, hur han hamnade i 
fel sällskap och började begå 
brott.

– Det var ett känsloladdat 
anförande som var mycket 
intressant att ta del av, berät-
tar Lotti.

 Kvällen avrundades med 
en öppen frågestund där pa-

nelen svarade på åhörarnas 
frågor.

– Vi är duktiga på grann-
samverkan i Ale och det ska 
vi fortsätta att vara. Vågen 
av villainbrott är ett pro-
blem över hela landet och 
då är grannsamverkan en bra 
metod för att öka trygghe-

ten i området där man bor. 
Grannsamverkan går ut på 
att man håller extra uppsikt 
över sina grannars bostäder 
och är uppmärksam på vilka 
som rör sig i bostadsområ-
det, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Temakväll för grannsamverkare

INBROTT

• De flesta inbrott sker under 

dagtid, på vardagarna.

• En procent av alla hushåll 

drabbas av inbrott.

• De senaste fem åren har 

villainbrotten ökat med 50 

procent.

• Hösten är högsäsong för 

villainbrott – november är 

värst.

• 2011 anmäldes 22 200 

villainbrott. 4 procent av dem 

klarades upp.

• Risken att drabbas av 

inbrott är tre gånger lägre för 

dem som har ett larm.

• Grannsamverkan är en 

brottsförebyggande metod 

som minskar brottsligheten 

med upp till 26 procent.

Källa: BRÅ och Swelarm

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug och polisman Johan 
Anderland tillsammans med Christer Karlsson och Sven Lönn 
från KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället.

ALAFORS. Aningen 
kylslaget, men ändå ett 
för årstiden bra prome-
nadväder.

Trygghetsvandring-
en i Alafors lockade 
sammanlagt ett tjugotal 
personer.

– Det blev en bra 
dynamik i en lagom stor 
grupp, förklarar brotts- 
och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug.

Trygghetsvandring har nu 
genomförts i samtliga lite 
större samhällen i Ale. Al-
afors var sist ut. Samling 
skedde i Medborgarhuset 
där Alebyggen serverade fika 
samtidigt som Lotti Klug 
redogjorde för bakgrun-
den och detaljerna kring en 
trygghetsvandring.

– Vi har fått ett utökat 
uppdrag till nästa år. Istället 
för en vandring om året ska 
det bli fyra. Till våren pla-
neras det för en trygghets-
vandring i ett av kommunens 
större bostadsområden, för-
modligen blir det Klöversti-
gen i Nödinge, säger Lotti 
Klug.

Vandringen i Alafors gick 
via Himlaskolan och Ahla-
fors Fria Skola, förbi Godis-
bana för att sedan fortsätta 
ner mot spinneriet. Därefter 
promenerade deltagarna i 
samlad trupp i riktning mot 
Alingsåsvägen för att sedan 
vända tillbaka mot Medbor-

garhuset. Alla var försedda 
med reflexväst för att synas 
ordentligt.

– Ett och annat skym-
mande buskage uppmärk-
sammades efter vägen, men 
samtidigt konstaterades fle-
ra ljusglimtar i närmiljön, 
offentliga platser med god 
belysning till exempel. Öns-
kemål om papperskorgar vid 
busshållplatserna framkom, 
berättar Lotti Klug.

Såväl polis som rädd-
ningstjänst fanns represen-
terade denna onsdagskväll 
liksom tjänstemän från Ale 
kommun.

– Dessvärre hade några 
ur arrangörsgruppen fått 
förhinder, men det gick bra 
ändå. Ortsborna kunde få 
svar på de flesta frågor.

– Det är väldigt inspire-
rande att få komma ut och 
möta idel engagerade invå-
nare i samband med trygg-
hetsvandringar, ortsutveck-
lingsmöten och liknande. 
Det finns en vilja och en kraft 
i den här kommunen som är 
påtaglig, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Torka fötterna väl även 
mellan tårna, smörj in fötter-
na ofta men inte mellan tårna, 
manade fotvårdsterapeut Ulla 
Krafft från Fotälvan i Älväng-
en, som var en av föreläsarna 
på Ale DHR:s Friskvårdskväll 
i torsdags. Fötterna ska ju 
bära oss hela livet och även 
om man sitter i rullstol ska de 
ha sitt.

Hon gav många goda råd 
om hur man tar hand om sina 
fötter. Åhörarna fick även se 
några lite avskräckande bilder 
av hur det kan gå om man inte 
är aktsam.

Efter fikat kom Jonas 
Lundgren och Stina Lund-
blad från Träningsmagasinet 
i Kungälv och berättade om 
verksamheten de driver.

– Vårt mål var att skapa 
träningssituationer som 
anpassas till var och ens behov 
och möjligheter, berättar 
Jonas Lundgren.

– Är det en träningsmaskin 
som en rullstolsburen inte kan 
använda, försöker vi hitta en 
lösning så att det fungerar. 
Det viktiga är att man har lust 
att träna.

Avslutningsvis fick alla prö-
va på sitt-zumba med Stina 
Lundblad. Det var fart och 
fläkt, diskomusik och stora 
leenden bland deltagarna. En 
informativ och rolig kväll.

Col

Friskvård från 
topp till tå

Regn hör inte till vanligheten 
när SPF Alebygden är ute och 
vandrar. I fredags bröts dock 
traditionen. 12 medlemmar 
tog sig till Älvängen och gick 
till Furustugan. Här började 
det regna. Ingen tog sig vidare 
till Nol. Kent och Agneta 
Nilsson, som var med för för-
sta gången gick dock tillbaka 
till bilen och hämtade bilen.

Denna veckas fredagsvand-
ring är inte bestämd. Den 
kommer att meddelas på SPF 
Alebygdens hemsida – gäst-
boken.

Torsdagen den 11 december 
kommer Ale lucia till vår de-
cemberträff i Medborgarhuset.

Den 29 maj åker vi med 
Rolfs resor till Portugal.  Vi 
bor i Lissabon och Oporto 
samt gör en resa på floden 
Duoro. Det finns ett tiotal 
platser kvar till denna fantastis-
ka resa.

På planeringsstadiet finns 
en resa kring Gårdarna runt 
sjön i maj och båtutflykt i 
juni samt en längre bussresa i 
augusti/september. Hör av er 
till Axel Sager om ni har flera 
förslag till resor eller aktivi-
teter.

Träffpunkt Backaviks 
höstavslutning lockade ett 
25-tal som fick sig till dels en 
intressant bildberättelse om 
Peru av Leif Stensson.

Nu gör vi uppehåll till den 
27 januari.

Lennart Mattsson

En ovanlig dag med 
SPF Alebygden

Ett tjugotal personer medverkade på onsdagskvällens trygghetsvandring i Alafors. 

Arrangörsgruppen samlad utanför Medborgarhuset.

Alaforsbor vandrade i decem-
bermörkret.

– Men flera ljusglimtar framkom

Trygghetsvandring i decembermörkret
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