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

 
 
 

Flygfoto över Surte 2005 
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Trygghetsvandringen i Surte: 
 

Tid och plats: 
Onsdagen den 9/11 - 2010 kl 19:00-21.00 i Surte församlingshem.  
 

Närvarande: 
Arrangörer: Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, 
samhällsplanerare André Berggren, trafikingenjör Sara Johansson, 
parkchef Anders Alfredsson, Birgitta Fredén Folkhälsoplanerare, 
Polis Roger Sönnervik och Björn Ekman samt ca 15 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 2010 uppsatta affischer etc. Speciellt inbjudna var 
representanter från Handikappades Riksorganisation. 
 
Klockan 19.00 träffades vi i församlingshemmet i Surte. 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 skrev om vandringen 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 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. 

0 150 300 m
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Bild 
 

Plats  
 

Problem/Möjlighet Ansvarig för åtgärd 

 1. Kyrkans parkering Dåligt belyst Ägs av kyrkan och åtgärdas 
av dem. 

 

2. GC-väg mellan 
Kvarnvägen och 
Skolstigen 

Används som smitväg 
ibland, betonggrisar 
undanputtade. 
 
Behövs röjning av sly 
 
 
Mörkt uppe vid cisternerna 
 
 
 
 
Önskemål om räcke. 

Betonggrisarna kommer 
tillbaka till våren. De tas bort 
på vintern pga snöröjningen. 
 
Röjning av sly sker vid 
behov.  
 
Ingen extra belysning 
planeras av Spannex 
Gruppen som äger 
cisternerna. 
 
Ej prioriterat. Vinterhålles 
dock 

 

3. Cisternerna Klotter på dem.  
 
Delade meningar om de är 
fula eller snygga. 
 
Ordna klätter- eller 
klottervägg 

Spannex Gruppen är 
påtalade och ska åtgärda 
klottret.  
 
 
Inte aktuellt med en klätter- 
eller klottervägg. 
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4. Skyddsrum i berget Är tillhåll och skräpigt. Går 
det att stänga igen? 

Anders kollar med Sporre 
och Skoglund 

 

5. Skolstigen Smal väg 
Ingen gångväg 
Problem med folk som kör 
sina barn till skolan. Svårt 
att möta bilar. 
 
 
 
 
 
Poliskontroll önskas vid kl 
7:45 

Vägen ägs utav 
vägföreningen. Det finns 
inga ekonomiska möjligheter 
att bygga ut en gångväg. 
Ansvaret ligger på 
föräldrarna att inte köra upp 
barnen. Förbudsskylt finns 
och föräldrarna är upplysta! 
 
Postering av poliser ej 
aktuellt, däremot flexibel 
kontroll i närområdet. 
 
 
 
 

 6. Parkering Ingen belysning Fasighet 
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Skolstigens förskola 

 7. GC-väg mellan 
Idrottsvägen och 
Grangärdesvägen 

Flera lampor sönder (4 st) 
 
 
Tillhåll vid den röda 
förskolan. 
 
Beläggningen ojämn 
 
Behov av röjning av sly 

Kyrkans område. 
 
Polisen kollar. Tipsa Lotti 
för förmedling till polis. 
 
Ingen åtgärd planerad.  
 
Skogslaget har varit ute och 
röjt bort slyn. 

 8. Återvinningsplatsen 
vid Idrottsvägen 

Misstanke om kriminell 
verksamhet förekommer 
kvällstid. 
Bilar som kör onormalt 
fort. 

Skriv upp bilnummer och 
kontakta polisen på 114 14 
eller Lotti 

 

9. Kyrkogården Fint med alla lyktor efter 
Alla helgonahelgen. 

 

 10. Gräsytan mellan 
Kyrkogården och 
Grangärdesvägen 

Är dåligt röjt och behöver 
snyggas upp 
Ser inte trevligt ut. 

Normal skötsel med 
klippning 1gång/år 

 11. Grangärdesvägen Klotter på vägmärke 
Grangärdesvägen 

Meddela kommunen eller 
vägföreningen om klotter.  

 12. Gångväg mellan 
Bruksvägen och 
Radhusvägen  

Röjning av sly och bättre 
belysning önskas 

Endast upptrampad gångväg. 
Ingen skötsel kommer att 
ske. 

 13. 
Återvinningsstationen 
Bruksvägen 

Ingen belysning 
Hade varit bra om det 
fanns information på flera 
språk. 

Renhållning Lars-Olof 
Segerdal,  
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 14. Skogen bakom 
återvinningen 

”Kabelskalning” 
förekommer där. 

Tipsa Polisen se punkt 9 

 15. Egnahemsvägen Önskemål om farthinder 
vid nr 29. 
 

Skicka in ett brev eller en 
motion till vägföreningen om 
önskemål om 
hastighetsdämpande 
åtgärder. 

 16. Nedre delen av 
Alekärrsvägen 

Räcke i backen bakom 
Fridhem är sönder. 

 

 17. Trädgårdsvägen När privatpersoner tvättar 
bilarna rinner det ut över 
vägen och blir halt 

I södra Surte är det är inte 
tillåtet att tvätta bilen vid 
uppfarten eftersom det 
innebär att förorenat 
tvättvatten rinner ner i 
dagvattenbrunnar och vidare 
ut i Göta älv. Det innebär att 
vårt dricksvatten riskerar att 
förorenas av rester av olja 
och tungmetaller. För att 
skydda dricksvattnet gäller 
därför särskilda regler inom 
vattenskyddsområdet för 
Göta älv. Läs mer på Ale 
kommuns webbplats under 
Bygga, bo och miljö. 
 

 18. Göteborgsvägen Lampa sönder. 
 
Bra med bred GC-väg. 
 
Problem med parkerade 
fordon på GC-väg. 
 
Problem med höga 

Regelbundna byten enligt 
intervall, ca var tredje månad. 
 
Olagligt. Tipsa Polisen ta 
registreringsnummer, 
 
Göteborgsvägen kommer att 
byggas om till 
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hasigheter. 
 
Upprepning av 
hastighetsskyltning önskas 

miljöprioriterad gata i och i 
samband med det får vägen 
andra hastighetsdämpande 
åtgärder och skyltningen ses 
över. I kommunens 
kommande trafikplan 
föreslås att hastighetsgränsen 
sätts till 40 km/tim. 
Eftersom det är Trafikverket 
som är väghållare så är det de 
som ansvarar för 
hastighetsskyltning. 
 

 

19. Tullvägen Lampa sönder  

 

20. Bakom Surte grillen Upplag av bildäck (fastighet 
Surte 1:176). Är det tillåtet? 

Kommunens 
miljöverksamhet har tillsynen 
på fastigheten. En viss 
mängd av däck är tillåtet att 
förvara då det är en 
däckverkstad men det bör 
ske organiserat. Om det är 
någon som har funderingar 
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om vad som är tillåtet eller 
synpunkter på verksamheter 
som har det väldigt skräpigt 
kan man kontakta 
kommunen. Tel. 0303-
330000  

 

21. Glasbruksmuséet Är väldigt fint- Kom gärna 
på besök! 

 

 22. Informationstavlan 
vid parkeringen vid 
museét 

Tavlan är borta. Håller man 
på att göra ny? Rotary? 

 

 23. Kvarnvägen Lampa sönder. 
 
Vid infarten till Sporres är 
beläggningen sönder och 
det är jättestora vattenpölar. 

Regelbundna byten enligt 
intervall, ca var tredje månad. 
 
Ska byggas om, ej prioriterat 
nu 
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24. Danska 
vägen/Keillers väg 

Lösa hundar är inte 
uppskattade av alla. 

Hundrastgård kommer att 
byggas vid koloniplatsen i 
södra delen. 

 24. Fågeldamsvägen Brant slänt, inget räcke Skicka in ett brev eller en 
motion till vägföreningen om 
önskemål. 

 

25. Badplatsen 
Surtesjön 

Önskemål om 
kameraövervakning 
Ofta stölder och bilinbrott 

Ej tillåtet att sätta upp 
kameror där. Tipsa polisen 
om man ser något 

 26. Ödetomter i södra 
Surte 

Platser där man stannar för 
att sortera stöldgods. 

Tipsa Polisen om man ser 
och hör om detta, eller 
brottsförebyggare Lotti 
Klug. 
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Avslutning 
Efter rundan återsamlades vi i församlingshemmet i Surte 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 2011 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. 
 
Bohus-Surte vägförening: Jan-Olof Johansson 031-98 10 01 
http://ale.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-
gator/gator/vagforeningar.html?regs=1 
 
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 
 
Vid grov skadegörelse/klotter glaskross etc., gör en polisanmälan på 
telefonnummer 114 14 eller via polisens hemsida www.polisen.se 
 
Kontakta gärna brottsförebyggare Lotti Klug på 0303-33 01 21 

 

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

