Medborgarlöfte
i Ale kommun
Särskilt fokus på ökad trygghet i trafiken,
lokalsamhället och kollektivtrafiken

Trygg i Ale

Medborgarlöfte i Ale kommun under 2019-2020

Öka tryggheten
Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en
gemensam lokal läges- och problembild.
Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg
Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under ett år. Löftet
innebär en rad konkreta aktiviteter som vi genomför för att minska
gemensamt identifierade problem.
Aktiviteterna har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande
samverkansarbetet. I år fokuserar vi på att öka tryggheten i trafiken,
lokalsamhället och kollektivtrafiken.

Medborgarlöfte i Ale kommun under 2019-2020

Det här lovar vi
Insatser för ökad trygghet
•

Vi lovar att utföra två
trygghetsvandringar med fokus
i Surte och Bohus under året.
Kommun

•

Vi lovar att utföra fem stycken
trygghetsvandringar med fokus i
och omkring våra pendelstationer/
resecentrum. Kommun i samverkan med
Västtrafik

•

Minst 2 insatser med fokus på ungas narkotikaanvändning och mot
försäljningen i kommunen. Polis

Utöver konkreta aktiviteter kommer polisen och Alebyggden under
året även fokusera på att bygga ut grannsamverkan för att öka
tryggheten i bostadsområdena. Vi kommer också tillsammans med
samverkanspartners inom bland annat näringslivet och vaktbolag stärka
vårt gemensamma arbete med ökad trygghet i det offentliga rummet.

Insatser för ökad trafiksäkerhet
•

Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet. Polis

•

Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer. Polis

•

Sprida information om tryggt och säkert framförande av
motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga föräldrar
med barn i åldrarna 12-18 år. Kommun

Följ med i hur det går
•
•
•

www.polisen.se/Medborgarloften
www.ale.se
Facebook: Polisen Kungälv och Ale, Ale kommun

Trygg i Ale
Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad
Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och
medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun.
Har du synpunkter, tips eller idéer på hur vi tillsammans kan
öka tryggheten i Ale? Du är alltid välkommen att höra av
dig till:

Daniel Hjerpe
Kommunpolis
010-565 19 92
daniel.hjerpe@polisen.se

Jon Björgvinsson
Trygghets och säkerhetssamordnare
Vxl. 0303-33 01 21
jon.bjorgvinsson@ale.se

