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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 Nol: 
 

Tid och plats: 
Onsdagen den 7 november, 2012 kl. 18.00–21.00 i Folketshus.  
 

Närvarande: 
Arrangörer: Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, samhällsplanerare Malin Lind, folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, parkchef Anders 
Alfredsson, verksamhetsutvecklare Sebastian Svedgren, Polis Björn Ekman samt ett tjugotal engagerade ortsbor. 
 

Så här gick det till: 
Marknadsföring skedde genom reportage i Alekuriren, via hemsidan, annons i Alekuriren, inbjudan i samband med ortsutvecklingsmöten och hösten, 
uppsatta affischer. 
 
 Klockan 18.00 träffades vi i Folketshus 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 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. 
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Bild 
 

Plats  
 

Problem/Möjlighet Ansvarig för 
åtgärd 

 

  bra gris tv, dålig th 

 
1. Gångbanan 
bakom 
”punkthusen” 

 
Trafikfarliga ”grisar” som 
inte är vitmålade eller har 
reflexer. 
 
Träd som lutar 
oroväckande. 
 
Mycket sly, en del trasiga 
lampor som gör att det 
blir mörkt. 
 
Risk för halka pga. löv. 
 
Överfulla diken som 
behöver dikas ur 

 
Vi har målat och 
monterat reflexer på 
grisarna under vintern 
Ställs ut efter sopning i 
vår. 
 
Röjning utförd 
Längs Mossvägen 

 Ex på lampa som är övervuxen av träd 

 
2. Skolgården 
vid Nolskolan  

 
Lampor som inte lyser, 
tillhåll för ungdomar 

 
Belysningsfrågan 
kvarstår. 
Elisabeth och Daniel 
m.fl. jobbar 
kontinuerligt att 
motarbeta att skolor i 
Ale överlag är tillhåll 
för ungdomarna. 
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3. 
Oljeberget/Mossvägen 

 
Mycket löv och halt 
vid Oljeberget. 
Finns en skylt med 
”Ingen 
Vinterväghållning” 
som bör tas ned. 
Döda träd som bör 
tas bort.     

 
Skylten kommer att tas ner under våren. 
 
Träden är bortröjda! 

                      
4. Hundrastgård + 
gångväg, samt Nols IK 

 
Mörkt, mycket 
dålig belysning, 
även vid 
pulkabacken, en del 
tillhåll och 
skadegörelse, skräp 
på berget mm, men 
också mycket 
positiva möten, 
spontanidrott och 
mycket gott arbete 
som läggs ner av 
ideella krafter! 

 
Vi kommer att belysa hundrastgården  
Kommer under våren 
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5. Utbränd bil  

 
Det ser illa ut i 
området och 
upplevs som ett 
problem, lockar till 
sig barn och är 
miljöfarligt 

 
Polis Björn Ekman har förklarat rutiner för  
bilbränder.  
 
Det kan ta tid innan bilen fraktas bort.  
Bilägaren har stort ansvar. 
 
Bilen togs bort omgående! 

  
6. Södra 
vägen/Lövkullevägen 

 
Barn kommer i full 
fart ner för backen, 
bilar kanske inte 
hinner stanna 

 
Allmän fråga att lyfta med föräldrar via skolan. 
 Kommunens trafikplanerare har  
fått upplysningen. 
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 Upplevs som en 
obehaglig stäcka för cyklande barn 

 
7. Cykelväg som 
plötsligt tar slut 

 
Vart ska barnen ta 
vägen när 
cykelvägen tar slut 
och man kommer 
ut i trafiken? 

 
Svårlöst fråga. Viktigt med dialog mellan  
skola och föräldrar om att vara försiktig. 
Kommunens trafikplanerare har fått  
upplysningen. 

 
 
 
 

 
8. Väg till nya 
pendelstationerna 

 
Upplevs som 
mycket bra och 
trygg, men en del 
trasig belysning på 
vägen 

 
Ska vara åtgärdat under hösten 2013  
av Ale Elförening 
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Vissa lampor fungerade, 
andra inte. Gärna belysning mot klockan! 
 

 
9. Nya Pendelstationen 

 
Ett lyft för Nol. Risk 
för tillhåll. 
Bättre/fungerande 
belysning önskas 

 
Kommun ihop med Västtrafik arbetar ständigt  
med trygghetsfrågan runt våra pendelstationer 

 

 
10. Mera om 
Pendelstationen 

 
 
Parkerings-problem 
vid Kärrvägen 
 
 
Går det att lysa upp 
texten Nol  
och klockan på 
pendeltågsstationen? 
 
 
 
Varför sitter texten 
Nol på den sidan 
som vetter mot Nol? 
Den kanske borde 
placeras på annat 
sätt? 
 
 
 

 
 
Det går nog att 
lösa men inte nu utan får i så fall bli en  
senare fråga.  
 
 
Skyltningen har varit bestämd sedan  
gestalningsförslaget togs fram ca 2004. 
 
 
 
 
Meningen är att den texten och klockan skall  
vända sig mot samhället. För tågresenärerna  
kommer det att finnas skyltar på perrongen. 
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Låses stationerna om 
natten? 
 
 
 
Blir det 
videoövervakning på 
stationerna? 
 
 
 
 
Kommer det vara 
vakter på 
stationerna? 
 
 

 
 
 
Stationerna kommer att låsas efter anpassning  
till tidtabellen. 
 
 
 
 
Vi har sökt tillstånd men inte ännu fått besked  
från länsstyrelsen. 
 
 
 
 
I dagsläget kommer det ej att vara vakter  
dygnet runt, men vi bevakar hur det fungerar  
och sätter in vakter om det skulle  
uppkomma ett behov. 
 

 

 
11. Höga buskar vid 
pizzerian och vägen 
mot Folketshus 

 
Många kommer att 
gå hem från pendeln 
denna väg. Ingen ska 
kunna gömma sig 
bland buskarna!!! 

 
Buskarna blev  
nedsågade 7/3 
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 Exempel på 
buskage som växer ut i vägen 

 
12. Privatpersoner som 
låter sina buskar växa ut 
på vägen 

 
Finns lite var som 
helst i Nol 

 
Det är tomtägarens ansvar.  
Kommunen brukar upplysa om detta via  
Ale kuriren. Om det inte hjälper att be  
grannen klippa sitt buskage,  
kan man kontakta kommunen  
som via brev kräver att  
tomtägaren rättar till bekymret 
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Avslutning 
 
Efter rundan återsamlades vi i Folketshus 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 2013 kommer en 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/

