
 

Trygghetsvandring i Skepplanda den 5 november 2009 
 

 
 
 
 

 

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, trafikingenjör och 
polis sattes samman och det är dessa personer som ansvarade för 
kvällen. 
 
 
 

Flygfoto över Skepplanda 2005 
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Trygghetsvandringen i Skepplanda: 
 

Tid och plats: 
Torsdagen den 5/11 - 2009 kl 19:00-21.00 i Skepplanda bibliotek.  
 

Närvarande: 
Arrangörer: Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, 
samhällsplanerare André Berggren, trafikingenjör Sara Johansson, 
parkchef Anders Alfredsson, Polis Tom Henricsson och Björn 
Ekman samt ca 40 stycken engagerade ortsbor. 
 

Så här gick det till:, 
Marknadsföring skedde genom reportage i Alekuriren, via hemsidan, 
annons i Alekuriren, inbjudan i samband med ortsutvecklingsmöten 
under vår och höst 2009, uppsatta affischer etc. Speciellt inbjudna var 
representanter från Handikappades Riksorganisation. 
 
Klockan 19.00 träffades vi i biblioteket i Skepplanda. 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. Reporter 
från AleKuriren var med och skrev och tog bilder som kom i 
tidningen veckan efter. 
 
Efter ungefär en halvtimmes fika och presentation var det dags att 
utrusta sig med karta, kamera och anteckningsblock och ge oss ut. 
Vandringen var drygt 2,5 km lång och tog ungefär en timme att 
avverka med lämpliga stopp och diskussioner vid förutbestämda 
ställen. 
 
Kartbilden intill visar slingan för vandringen och i följande tabeller  
presenteras förslag till åtgärder, samt vem som ansvarar. 

Karta över slingan för trygghetsvandringen. 
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 Plats  
 

Problem/Möjlighet Ansvarig för åtgärd 

 1. Albotorget Plattsättningen ojämn på 
Albortorget 

Ingen åtgärd i nuläget 

 2. Albotorget Dålig belysning och trasig 
lampa på torget. 

Vid trasig belysning kan man 
rapportera det till Ale 
Elförening 03030- 33 24 00 
De samlar in felanmälningar 
och byter ut belysningen var 
tredje månad. 

 3. Fritidsgården Gärna längre öppettider på 
fritidsgården (den stänger 
vid 21 på de vardagar det är 
öppen, 21:30 på fredagar 
och 22 på lördagar) 

Det är inte aktuellt med 
längre öppettider i 
Skepplanda. Nödinge och 
Älvängen är de två 
huvudorterna och 
ungdomssatsningar kommer 
att ske där framöver. Gratis 
busskort kommer att delas ut 
till alla ungdomar i åldrarna 
12/13 – 19/20. 
 
Om folk själva vill lägga ner 
tid för att få längre öppettider 
kan man ta kontakt med Ale 
fritid 

 4. Fritidsgården Dålig belysning utanför 
Fritidsgård och simhall. 
Man önskar även låsbar 
skåp i simhallen 

Frågan är lyft med ansvarig 
förvaltning. Det handlar om 
ekonomi 

 7. Påvels väg Dansbanan dåligt belyst Kommer ej att belysas 
 
Platsen kan adopteras av 
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fritidsgården och kan få en 
möjlighet att rusta upp 
platsen så som de vill att den 
ska se ut. 

 8. Påvels väg Finns ingen gångbana Finns inget större behov. 
Fotgängare och cyklister får 
samsas med biltrafiken. 

 9. Vittes väg / 
”Parken” 

Mörkt hörn då man 
kommer ner till den 
genomgående GC-vägen 
från Vittes väg. 

Kommer att belysas under 
2010 

 10. Parken / 
lekplatsen 

Staket eller annan 
avgränsning kring 
lekplatsen önskas för att 
skärma av yngre barn från 
GC-vägen. 

Finns inget akut behov av 
staket.  

 12.  ”Parken” Bort med vindskyddet vid 
lekplatsen där 
”ungdomarna sitter och 
grisar” 

Kommer att tas bort under 
våren 2010. 

 13. Vallvägen / 
Åkervägen 

Bra belysning vid 
korsningen 
Vallvägen/Åkervägen 
 

 

 14. Sädesvägen Dålig belysning på gångväg 
vid Sädesvägen vändplatsen 
i den östra änden 

Ingen åtgärd planerad 

 15. Kvarnabovägen Trasig spegel vid 
Kvarnabovägen (Där vi 
gick över till Kyrkliden) 

Varken kommunen eller 
Vägverket sätter upp speglar 
då de är trafikfarliga. 
Speglar kan ge en falsk 
trygghet, det är svårt att 
bedöma hastighet och 
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avstånd i dem. 
 
Den kommer därför att tas 
bort. 

 16. Kvarnabovägen Avfasning i kantstenen 
saknas vid Kyrkliden 

Vägverket har lämnat besked 
att man inte kommer att göra 
någon avfasning där. Det är 
dålig sikt och inget lämpligt 
ställe att korsa vägen på. Man 
kan inte hänvisa folka att gå 
över vägen på trafikfarliga 
platser. 

 17. Skepplanda 
kyrka 

Dålig belysning vid krönet 
av backen då man kommer 
upp till kyrkans parkering 

Tallen är nu nersågad 

 18. Skepplanda 
kyrka 

Hopplöst för rullstolsburna 
att ta sig fram på gruset 
kring kyrkan. 

Kyrkan tar med sig frågan 

 19. Skepplanda 
kyrka 

Svårt att ta sig till och från 
kyrkan om man är 
rullstolsburen och inte vill 
åka bil utan promenera. 

 Kyrkan är informerad om 
svårigheten. Möjlighet att 
förbättra gångvägen mellan 
kyrkan och Arnes väg. 

 20. Arnes väg Parkeringen i slutet på 
Arnes väg är dåligt belyst 
och har dålig beläggning 

Kommer att ses över i 
samband med framtida 
byggnation vid prästgården. 

 22. Gustavs väg Vid bostadsområdet vid 
Gustavs väg finns en enda 
handikapparkering och den 
är ofta upptagen av fordon 
som inte ska stå där. 
Övervakning önskas. 
(Fastighet Skepplanda 2:12) 

Sara kollar med Alebyggen 
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 25. GC-väg från 
Östergårdsvägen 

Mörk GC-väg mellan två 
häckar när man tar sig från 
Östergårdsvägen till den 
genomgående GC-vägen 

Kommer att belysas 2010 

 26. 60-metersbanan 
/ Basketplanen 

Belysning önskas Ingen åtgärd planerad 

 27. Alehemsvägen 
 

Alehemsvägen (den delen 
som går in vid nr 8) är 
dåligt belyst, lampa som är 
sönder. 
 

Vid trasig belysning kan man 
rapportera det till Ale 
Elförening 03030-33 24 00 
De samlar in felanmälningar 
och byter ut belysningen var 
tredje månad. 

 28. Albotorget / 
Busshållplats  

Belysning i busskurerna 
önskas 

Belysning installeras 2010. 

 30. 
Pendelparkeringen  

Bättre belysning önskas Ingen åtgärd planerad 

 31. Albovägen / 
Kvarnabovägen 

Dålig sikt vid korsningen 
Albovägen/Kvarnabovägen  

Fastighetsägaren är 
kontaktad. 

 32. Genomgående 
gång- och cykelväg 
genom parken 

Mer bänkar utmed 
genomgående gång- och 
cykelväg önskas 

Om man ringer in och talar 
om var behovet av bänkar 
finns så kollar kommunen på 
möjligheterna. I detta fall 
kommer bänkar att placeras 
efter önskemål 
 
 

 33. Önskemål om gatukök och 
väntrum finns 
 

Om det finns intresse att 
öppna ett gatukök vid 
Albotorget får det göras 
inom befintliga lokaler. Om 
det gäller ny byggnation får 
man lämna in en 
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planbeställning till 
kommunen. Närmaste 
gatukök finns i Älvängen. 

 34. Cykelbana/hinder i betong 
önskas så att man kan vara 
där och cykla och trixa. 

Ungdomar kan söka pengar 
för att genomföra idéer i 
drogförebyggande syfte hos 
Vakna-fonden. 
www.vakna.ale.se 
Kontaktperson: Thomas 
Berggren, 0704-32 02 20 

 35. Något ställe att meka med 
mopederna (vi vågar inte 
åka till Nödinge) 

Vakna-fond se punkt 35 

 36.  Ska skepplandabarnen 
behöva åka till Nödinge? 

Ja. Nödinge och Älvängen är 
de två huvudorterna och 
ungdomssatsningar kommer 
att ske där framöver. 

 37.  För många hinder för 
cyklister på GC-vägen 
mellan Skepplanda och 
Älvängen 

Det finns inte många hinder 
utmed GC-vägen.  

 38.  Gupp eller sänkt hastighet 
på Skepplandavägen 
utanför Garnvindeskolan 

I januari togs beslut i Miljö- 
och byggnämnden om att 
inte sänka hastighetsgränsen 
till 30 km/h utanför 
Garnvindeskolan.  

 39.  Utbyggnad av GC på den 
delen av Odalvägen där det 
saknas. 

Kontakta vägföreningen om 
detta 

 40. Allmän städdag önskas Om intresse finns kan man ta 
kontakt med Anders på 
tekniska så kan han hjälpa till 
med material. 

http://www.vakna.ale.se/
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 41. Önskas belysning av träd Kan genomföras om 
ekonomin tillåter 
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Avslutning 
 
Efter rundan återsamlades vi i biblioteket i Skepplanda 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 2010 kommer en återrapportering av vilka 
åtgärder som blivit gjorda och inte och i så fall varför, att ges.  
 

Bra telefonnummer: 
Ale kommuns medborgarkontor 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. 
 
Ungdomar kan söka pengar för att genomföra idéer i 
drogförebyggande syfte hos Vakna-fonden. www.vakna.ale.se 
Kontaktperson: Thomas Berggren, 0704-32 02 20 
 
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. 
 

 

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

