
Vi har haft ett par härligt soliga dagar och förhoppningsvis har ni har kunnat vara ute och njuta av det fina vädret! Du kanske har gått några 
av de natur- och kulturstigar som finns i kommunen? Sommaren är snart här, tiden går fort, och det innebär semester och ledighet för många. 
Tyvärr innebär det ibland även oinbjudna gäster när vi lämnar våra hus tomma en längre period. Läs mer om Grannsamverkan och om hur du 
skyddar dig mot inbrott. Ha en riktigt fin vår och sommar!

Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ April 2013

Undvik oväntat besök i sommar! 
Försvåra för tjuven genom att starta upp 
Grannsamverkan i ditt bostadsområde redan i vår!

Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och 
dina grannar att samverka mot brott och öka gemenskapen i 
området där du bor. Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor 
i radhus, parhus, lägenhet eller fristående villa i tättbebyggt område, 
likväl som på landsbygd. Läs mer på www.ale.se eller kontakta 
kommunens brotts-och säkerhetshandläggare Charlott Klug 
på 0303-33 01 21 för mer information.

Med våren kommer mopederna 
och A-traktorerna fram... 
För många 15-åringar innebär mopeden 
mycket glädje och en ny frihet

Men många glömmer av att det finns regler och lagar som styr 
mopedkörningen och dem vill polisen och kommunen påminna 
om genom ”Mopedbrevet”. Mopedbrevet skickas till alla föräldrar 
som i år får en 15-åring i sitt hushåll.

Visste du att det finns olika typer av mopeder?

Moped klass I är en EU-godkänd moped, mest känd som ”EU-
moppen”, konstruerad för att köras i högst 45km/h, AM-körkort 
krävs. Denna moped ska vara registrerad och får bara köras på 
vägren eller körbana. Det ska framgå av registreringsbeviset om 
man får ha passagerare eller inte. Den måste vara trafikförsäkrad.

Moped klass II kan antingen vara en EU-godkänd moped som 
får köra högst 25 km/h eller en moped godkänd i Sverige, enligt 
äldre bestämmelser, som får köra i högst 30 km/h. Bägge typer 
kräver förarbevis och trafikförsäkring. Dessa mopeder är ännu inte 
registrerade. De ska normalt framföras på cykelväg om inte annat 
anges, eller på vägren/vägbana om inte cykelväg finns. Man får ha 
passagerare om mopeden är byggd för det.

Vi behöver ständigt bli flera! Du behövs! 
Kom med och NATTVANDRA!  
Oavsett var du bor i Ale är du välkommen 
att vara med och nattvandra
Genom att vara nattvandrare/vuxenvandrare bidrar du till att göra 
Ale kommun till en plats där alla som bor och verkar kan känna 
sig trygga. Du är välkommen att vandra om du är en bra förebild 
för vår unga, är över 25 år och om du är emot våld, droger och 
främlingsfientlighet. Det är inte bara föräldrar som vandrar utan 
alla engagerade personer är välkomna.

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Charlott Klug på 0303-33 01 21 
för mer information.



Balansen april 2013. Balansen kommer ut ett par gånger om året till alla hushåll i Ale kommun. Utgiven av Ale kommun. 
Vill du att vi skriver om något speciellt eller har du frågor? Kontakta Kristine Arhage på tel: 0303-37 11 97 eller på mail: kristine.arhage@ale.se

Äntligen dags för årets 
ungdomsarrangemang FESTIVALBORG
Tisdagen 30 april 
kl 19.00 öppnas 
dörrarna till årets 
Festivalborg
På scen i år ser du 
Norlie & KKV, 
Medina, Dj Lasak,  
Dj Annelie samt 
mängder av lokala 
förmågor. 

Festivalborg är för dig 
som är född 93-99 
och det är självklart 
drogfritt. Sex månaders 
planeringsarbete ligger 
bakom arrangemanget. 

Ungdomsrådet och 
Löftet är stolta 
arrangörer tillsammans 
med Ale kommun. Biljett köper du på din fritidsgård 
och kostar 70 kr. OBS! Endast förköp! (Förra året sålde snabbt slut, 
försäkra dig om en biljett och köp din så snart som möjligt).

Uppsökande verksamhet Ale Fritid
Vi har nöjet att träffa positiva 
ungdomar runtom i Ale
När vi arbetar befinner vi oss på offentliga platser och det är 
ungdomarna själva som bestämmer vilken kontakt de vill ha. 
Vi arbetar två vardagskvällar samt var tredje helg. Vår uppgift är att 
vara goda vuxna i ungdomsmiljöer.

Många tycker det är trevligt och tryggt att vuxna är ute kvällar och 
helger. För oss är det inte konstigt att ungdomar träffas ute i stora 
samlingar, så som vi alla har gjort genom tiderna. Det är först när 
det är alkohol och droger inblandat som det blir problematiskt. 
De allra flesta ungdomar har ett behov av att ”hänga” i det 
offentliga rummet. Med andra ord är ”häng” ett säkert vårtecken 
precis som mopedåkning.

Vi vill gärna uppmana vårdnadshavare att våga fråga sin ungdom 
om allt, vara nyfiken och intresserad. Det är viktigt att vuxna tar sitt 
vuxenansvar så vi tillsammans hjälper våra ungdomar mot ett bra 
liv. Ett bra komplement är att ansluta sig till sin orts nattvandrings-
grupp. Där får man möjlighet att träffa andra vårdnadshavare och 
få svar på frågan – Får verkligen alla andra?

Vi är väldigt stolta över Ales ungdomar och ser fram mot vårens 
sköna kvällar med mycket prat och skratt, både med ung och 
gammal. Ser ni oss i våra svarta kläder med ryggtryck 
”Uppsökande Ale Fritid”, ta gärna kontakt med oss.

Vårhälsningar Bettan o Julle

Vi som jobbar med Balansen:

Jenny Sallander
Komundietist
jenny.sallander@ale.se

Birgitta Fréden 
Folkhälsoplanerare
birgitta.freden@ale.se

Charlott Klug 
Brott-& säkerhetshandläggare
charlott.klug@ale.se

Thomas Berggren 
Drogförebyggare
thomas.berggren@ale.se

Kristine Arhage 
Vikarierande kommundietist
kristine.arhage@ale.se

Tycker du att det är viktigt att barn 
och unga har en schysst fritid? 
Då kan du bli stödmedlem 
i stödföreningen Vaken!
Kostnad:
100 kr/år vuxen
200 kr/år familj
50 kr ungdom under 20 år

TILLSAMMANS GöR VI SKILLNAD!


