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Vad är en trygghetsvandring? 
Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att 
påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att 
trygghetsvandra. Det kan vara kommunen, en skola, en förening etc. 
Det som är viktigt är att människor som bor och vistas i området är 
med på vandringen - det är ju de som känner till området bäst. 
 
Under trygghetsvandringen inventerar man hur närområdet ser ut – 
trygga och otrygga platser. De boende i området går ut tillsammans 
längs en förutbestämd slinga och tittar på sin omgivning. Man kan 
också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer 
samman och diskuterar viktiga frågor. 
 
I Ale har uppdraget att göra en Trygghetsvandring kommit från 
Rådet för Hälsa och Trygghet. Det kom att bli ett samverkansarbete 
mellan olika förvaltningar, bostadsbolag, polis och övriga aktörer. 
En grupp som bestod av brotts- och säkerhetshandläggare, 
folkhälsoplanerare, parkchef, samhällsplanerare och polis sattes 
samman och det är dessa personer som ansvarade för kvällen. 
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Trygghetsvandringen i Nödinge: 
 

Tid och plats: 
Måndagen den 18 november, 2013 kl. 19.00–21.00 i Ale Gymnasium.  
 

Närvarande: 
Arrangörer: Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, samhällsplanerare Robin Pettersson, folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, parkchef Anders 
Alfredsson, verksamhetsutvecklare Sebastian Svedgren, Trafikingenjör Beata Åhall, Poliserna Christian Nylén och Lisa Eklund, samt ett trettiotal 
engagerade ortsbor. 
 

Så här gick det till: 
Marknadsföring skedde genom reportage i Alekuriren, via hemsidan, annons i Alekuriren, inbjudan i samband med ortsutvecklingsmötet på hösten, 
samt uppsatta affischer. 
 
 Klockan 19.00 träffades vi i Ale Gymnasium.  Alla deltagare fick en reflexväst med trycket ”Trygg och säker i Ale” på ryggen. AB Alebyggen 
sponsrade med kaffe och fika och medan detta avnjöts, presenterade arrangörerna rundan och syftet med kvällen.  
 
Efter ungefär en halvtimmes fika och presentation var det dags att utrusta sig med karta och anteckningsblock och ge oss ut. Vandringen var drygt 3 
km lång och tog ungefär en timme att avverka med lämpliga stopp och diskussioner vid olika ställen. 
 
Kartbilden intill visar slingan för vandringen och i följande tabeller presenteras förslag till åtgärder, samt vem som ansvarar. Deltagarna fick välja 
mellan att enbart gå den röda slingan (se kartan), eller både den röda och den blå, och majoriteten valde både och. 
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Bild 

 

Plats  
 

Problem/Möjlighet Ansvarig för åtgärd 

 

Pendelstationen 
 
Här fick vi träffa 
Trygghetsvärdarna som 
berättade om sitt jobb. 
 
De flesta är mycket nöjda 
med pendelstationen, 
men några ansåg att 
cykelparkeringen är mörk 
 
Man tycker också att 
tågen som inte stannar, 
kommer alldeles för fort 
och önskar någon form 
av varning för detta, t ex 
ett utrop eller en 
markring i marken om 
hur långt ifrån tågspåret 
man kan stå 
 

 

 

 
Dålig belysning vid 
cykelparkerningarna; lösa 
genom att koppla på en 
lampa till på två befintliga 
stolpar bredvid. Bättre 
belysning och svårare för 
tjuvar att knycka cyklar. 
Har varit ute och tittat på 
armaturen och detta är 
möjligt. Sebastian Svedgren 
 
Lotti har lyft frågan med 
Västtrafik, som har valt att 
inte svara. 
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Hissen i 
pendelstationen 

 
Har man funktionshinder 
och hissen är trasig är 
detta ett stort problem, då 
numret dit man ska ringa 
på hjälp, sitter på en 
klisterlapp högst upp i 
högra hörnet, vilket är 
svårt att se för en som 
sitter ner… 

 
Västtrafik har inte svarat på 
kommunens frågor, men en 
engagerad ortsbo, som även 
deltog i trygghetsvandringen 
med 
funktionshinderperspektivet, 
var med i Västnytt under 
vår-14 och fick tagit upp 
ärendet.   

 

  
Torget/Lidl 

- Bättre 
markeringar om 
hur man tar sig 
över vid 
Lidel/fruktaffären
. 

- Svårt för 
rullstolsburna att 
ta sig från 
rondellen vid Q8-
macken och ner 
på 
gång/cykelbanan 
längs lokalvägen 
längs E45. 

- Höga buskar vid 
Mac Donalds 

Sektor samhällsbyggnad 
arbetar med en fördjupad 
översiktsplan för Nödinge 
där trafikstrukturen för alla 
slags färdmedel är en av 
knäckfrågorna. Syftet är att 
trafikstrukturen skall 
samordnas till en 
fungerande helhet. Frågan är 
alltså aktuell och levande! 
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Norra Kilanda 
vägen 

 
Övergångsställe – gärna 
bevakat önskas. 
Trafikverket har inte 
prioriterat detta trots att 
dödsolyckor sker. 
 
Förslag: 

 Blinkande 50-
skylt för 
bilisterna i början 
av G:a 
Kilandavägen. 

 Vägbula önskas. 
 

Mycket skräp i 
vägrenen – diket 
längs G:a 
Kilandavägen året 
runt!!! 

 

 
Bättre att inte ha något 
övergångsställe alls, än att ha 
ett som är 
obevakat/bevakat, enligt 
forskning. 
 
Prioriteringen är att få ner 
farten och där har alla ett 
eget ansvar!!! 
 
Hastighetsdämpande 
åtgärder har kommunen 
önskat flera gånger, utan 
resultat, eftersom 
Trafikverket tycker att de 
gjort tillräckligt för den 
vägen. Påverka gärna 
Trafikverket på mailadress: 
trafikverket@ttrafikverket.se 
Då diarieförs detta och de 
MÅSTE skicka svar! 
 

mailto:trafikverket@ttrafikverket.se
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Norra 
Kilandavägen 

Här upplever många att 
det är frestande att klättra 
över och ta en genväg 
över gatan. Vissa tyckte 
att räcket skulle bort, 
andra tyckte att det skulle 
vara högre. 

Gör man ett för högt räcke 
är det en fara i sig, eftersom 
man kan ”fastna” på fel sida. 
 
Vuxna människor bör 
kunna gå över på hänvisad 
plats och ansvarar för att 
deras barn gör det samma. 
Inga åtgärder planeras. 
 
För trafiksäkerhetsfrågor 
maila beata.ahall@ale.se 
 

mailto:beata.ahall@ale.se
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Fyrklövergatan Trasig lampa, vilket gör 

att platsen känns mörk 
och otrygg. 

 
Lampan ska nu fungera enl 
Ale Elförening 
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Gångtunnel 
 
 

Gångtunneln är mörk och 
otrygg. Lamporna är 
trasiga och massa klotter 

Klottret kommer att tas bort 
under våren-14 i och med 
kommunens satsning på 
klottersanering, enligt 
linda.henningsson@ale.se. 
 
Vi har monterat ny 
belysning i gångtunneln/ 
Anders Alfredsson. 
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Nya 
näridrottsplatsen 

 
Man hoppas att denna 
kommer att belysas 
ordentligt och leda till 
positiv sysselsättning för 
kommunens unga.  
 
Skogsdunge tas bort? 

 
Det påstods att här 
förekommit överfall, som 
varken Fritid, polis eller 
brottsförebyggare känner 
till. ALLT sånt måste 
polisanmälas av den som 
sett och vet! Akuta ärenden 
ring 112, eller anmäl/tipsa 
på 114 14 
 

 

Svängen på 
gångbanan vid 
Kyrkbyskolan och 
näridrottsplatsen 

 
Slyn gör att barnen inte 
får springa och leka som 
de vill, eftersom lärarna 
inte kan se dem. Man 
önskar att slyn tas bort. 
 
Oönskad växtlighet även 
över en del gatubelysning! 
Bör tas bort!!! 

Görs i samband med 
sandsopning. Anders 
Alfredsson 
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Utanför 
Kyrkbyskolan 

Strålkastarna upplevs som 
mycket positiva och ger 
bra ljus. Men varför 
släcks de vid midnatt, när 
sista tåget kommer 
01.30!!!??? 
 
 

 
Ett problem med starkt ljus 
är att det försämrar 
människors mörkerseende 
vilket resulterar i att de 
tycker att andra platser 
känns mycket mörka och 
otrygga där belysningen inte 
är lika stark.  
Kan även tänka mig att de 
som bor nära dessa lampor 
inte vill ha dem tända när de 
skall sova. Belysningen 
kommer att ses över i och 
med att en helöversikt av 
belysningen på nämnda 
gångstråk kommer att ses 
över i den fördjupade 
översiktsplanen/Robin 
Pettersson. 
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Skateparken 
utanför 
Kyrkbyskolan 

 
Skateboardparken är bra 
för de unga. Men det är 
dålig avrinning och 
därmed mycket vatten. 
Kommer detta att göras 
något åt? 

Finns en brunn, men ingen 
bättre avrinning. Då måste 
det asfalteras om och det är 
för kostsamt. Ingen åtgärd 
planeras. Anders Alfredsson 

 

Utanför Ale 
gymnasium och 
hela vägen ner till 
Pendeln 

 
Denna sträcka upplevs 
som mörk och otrygg. 
Många ungdomar hänger 
på bänkarna vid sophuset 
th på bilden. 
 
Kommer detta att belysas 
eller vad kommer att 
hända här? 
 

Om man tittar på Nödinge 
ur ett övergripande generellt 
perspektiv lider orten av en 
rad problem som är resultat 
av 60- och 70-talens 
planeringsideal. Det fanns 
t.ex. en övertro på bilen som 
färdmedel vilket ledde, dels 
till ett Nödinge utformat för 
bilen som prioriterat 
färdmedel vilket i sig är 
otryggt ur ett 
fotgängarperspektiv både 
rent fysiskt (kan bli påkörd, 
luftföroreningar etc) och 
socialt (mindre människor 
på gator och platser vilket i 
sig kan kännas otryggt, 
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begränsat rörelsemönster 
som fotgängare etc.). 
Bilåkandet har också 
förändrat rumtiden och 
funktionsuppdelat samhället 
vilket lett till att människor 
nu är helt beroende av bilen. 
På så sätt kan man säga att 
bilen föder ett behov av sig 
själv genom att enbart 
existera.  
Ett funktionsuppdelat 
Nödinge bidrar till att vissa 
områden inte är 
”igång”/”öppna” under 
vissa tider på dygnet 
(upplevs ofta otryggt). Detta 
blir tydligt vid skolområdet 
men även vid Ale torg och 
bostadsområdena. 
Fördjupad översiktsplan är 
på gång med att behandla 
detta problem bl.a./Robin 
Pettersson 
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Övrigt som kom upp under kvällen 
 
 

Kyrkbyskolan 
 
 
 
 
 
 
Ale Gymnasium 

Kyskbyskolan är dåligt 
upplyst på baksidan och 
där är mycket 
”ungdomshäng”. Vad kan 
man göra? 
 
 
Fyrkantiga granitstolpar 
borde få reflexer så de 
inte ständigt blir påkörda.  
 
Frågor om tillgänglighet 
på Torget tas med Balder 
 
Allmänt om dålig/trasig 
belysning och att det är 
ovårdat och skräpigt på 
sina ställen 

Här kan alla göra en insats 
genom att aktivera sig i 
Nattvandrarna och helt 
enkelt ”störa”. För 
nattvandring, kontakata 
Lotti Klug, 
charlott.klug@ale.se 
 
Balder har valt att inte svara 
på tillgänglighetsfrågan på 
torget 
 
 
 
Detta ska åtgärdas 
kontinuerligt eller vid 
speciella tillfällen 
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Avslutning 
 
Efter rundan återsamlades vi på Ale Gymnasium och gick igenom det 
vi sett och upplevt. En del saker som kan fram kan vara lätta att 
åtgärda, medan andra kan vara besvärliga och ta mer tid. På 
ortsutvecklingsmötet våren 2014 kommer en kort återrapportering av 
vilka åtgärder som blivit gjorda och inte och i så fall varför, att ges.  
 

Bra telefonnummer: 
Ale kommuns växel: 0303-33 00 00 
 
Om man upptäcker något som är trasigt och bör åtgärdas, kontakta 
kommunens växel, berätta problemet och be att få bli kopplad till 
ansvarig person.  
 
Trasiga lampor anmäls till Ale elförening 0303-33 24 00. I Ale åker de 
inte ut och byter en lampa utan kör ut i intervaller och byter. 
 
Planer finns på att göra det möjligt att göra felanmälningar via nätet. 
Håll koll på www.ale.se 
 
Vid grov skadegörelse/klotter glaskross etc., gör en polisanmälan på 
telefonnummer 114 14 eller via polisens hemsida www.polisen.se. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112 
 
Tips om tillhåll för unga, klotter etc, kontakta kommunens växel och 
be att få bli kopplad till rätt person, t ex Ale fritid eller 
brottsförebyggare. 
 
Tänk på att: Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn! 
 Afrikanskt ordspråk 

 
 

http://www.ale.se/
http://www.polisen.se/

