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Plats/område 

Genomgång av områden 1 tom 5 i centrala Nödinge enligt karta. 

Start den 31 mars kl. 17:00 utanför kommunhuset i Nödinge. 
Avslutning den 31 mars kl. 20:00 h utanför kommunhuset Nödinge. 
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Medverkande 

• Intresserade kommuninvånare

• Förtroendevalda i Ale kommun
• Representanter från Polismyndigheten, Lokalpolisområde Kungälv-Ale,
• Representanter från sektor Kommunstyrelsen, Avdelning kansli och säkerhet - Säkerhetsenheten
• Representanter från sektor Samhällsbyggnad, Gata/park-enheten i Ale kommun
• Representant från sektor Kultur och Fritid, kommunens Fältenhet, Öppen Ungdom och Ale Fritid
• Representanter från sektor Socialnämnd, socialtjänsten i Ale kommun
• Representanter från sektor Utbildning
• Representanter från lokalt BRÅ och för Nattvandrare Nödinge/Nol
• Representanter från lokalt BRÅ och för Ale United, Nödinge SK och Ahlafors IF

• Representanter från lokalt BRÅ och bostadsbolagen såsom Alebyggen och Balder

• Representanter från lokalt BRÅ och kollektivtrafiken såsom Västtrafik

• Representanter från lokalt BRÅ och vaktbolag såsom Securitas

För kontaktuppgifter till kontaktpersoner för lokalt BRÅ Trygg-I-Ale – se bilaga ”Kontaktuppgifter”. 

Bakgrund 

Ale kommun och lokalpolisområde Kungälv-Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt 
brottsförebyggande- och trygghetsskapande samarbete kallat Trygg i Ale. Arbetet samordnas inom ramen för det lokala 
samarbetsforumet - Lokalt Brottsförebyggande Råd (lokalt BRÅ) Trygg-I- Ale.  

Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun. 

Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild, en 

åtgärdsplan och ett medborgarlöfte, allt i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Den 

gemensamma lokala läges (- och problembilden) bygger på samlad information från dialoger med medborgare, 

medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar och medborgardialoger samt polisens 

brottsstatistik. 

Trygghetskvällen med trygghetsvandringar i centrala Nödinge har genomförts på initiativ och inbjudan från lokalt BRÅ och i 
samverkan och dialog mellan olika kommunala verksamheter, Polismyndigheten - Lokal polisområde (LPO) Kungälv-Ale, 
Västtrafik, Västfastigheter, Alebyggen, Rikshem och Balder fastighet samt andra BRÅ-aktörer och engagerade invånare. 
Våra förtroendevalda har också visat sitt stöd för insatsen och medverkat i genomförandet av årets trygghetsvandringar. 

Trygghetsvandring – en kunskapsbaserad arbetsmetod 

Trygghetsvandringar som metod åsyftar att genom ett ökat medborgarinflytande och delaktighet ge tryggare och mer 
trivsamma miljöer, som människor vill vistas i vilket gör att fler rör sig utomhus med alla de positiva effekter det har. 

Här kan det också finnas vinster och besparingar för kommunen genom att planering sker med bättre underlag och i en 
dialog med lokalsamhället och invånarna. 

Den absolut största vinsten är att medborgarna ökar sin förståelse och sitt förtroende för kommunens arbete och bidrar 
med sin kunskap om lokalsamhället, sitt närområde och sin vardag, till en mer hållbar samhällsutveckling och ökad 
mellanmänsklig tillit. 

Indelning i fem delområden 

I syfte att få en tydligare lägesbild och mer detaljerad och konkret info gällande förbättringsbehov i de olika delarna av 
centrala Nödinge har området delats in i fem mindre delområden enligt karta på sida nummer tre.
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Syfte 

Uppmärksamma omständigheter som bidrar till att väcka känslor av otrygghet (eller trygghet) hos allmänheten i centrala 
Nödinge. Med andra ord upplevelser och observationer på platserna, eller på väg till och från platserna.  

Att kartlägga aktörer och ansvar och benämna möjliga åtgärder i syfte att förändra situationen på platsen till det bättre. 

Fokuspunkter 

Olika deltagare fick utifrån nedanstående punkter möjligheten att diskutera och reflektera över platsens beskaffenhet 
kopplat till känslan av trygghet och säkerhet. 

• Beskrivning av platsen
° Tillgänglighet

° Flöden från och till platsen, framkomlighet

° Belysning

° Insyn

° Skymmande växtlighet/bullerplank och annat

° Känd problematik på platsen

• Förslag på åtgärder

° Hur/vilka kan påverka och därefter få igenom förbättring på denna plats?
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Område/grupp 1 

Ale Torg, centrum och 
pendelstationsområdet 
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Resultat och sammanställning 

Länk till rapporter från tidigare genomförda trygghetsvandringar år 2017 och år 2019: Trygghetsvandringar | ale.se 

Plats 

Nödinge 
pendelstationsområde

Vi vandrade runt på 
pendelstationsområdet och 
sedan in på torget.

Karta / foto 

Observationer i området 

• Problematik med individer med alkoholmissbruk, som uppehåller sig på platsen och skapar en känsla av otrygghet. De 

uppehåller sig även nere vid perrongen och nära spårområdet, där de utgör en fara för sig själva.

• Pendeltrafiken från Gamlestaden ända upp till Trollhättan och Vänersborg, med påverkade och våldsamma individer, 
som inte sällan hanterar narkotika, utgör ett stort trygghets- och säkerhetsproblem och påverkar tryggheten längs med 
hela Ale-pendeln på varje pendeltågsstation.

• När man kommer gående från pendelstationen och själva entrén in i Nödinge centrum så är det första man ser en grå 
byggnad med en fasad som upplevs som mycket monoton.

• Cykelparkeringen/båsen vid pendelstationen är nedklottrad. Inne i båsen är mellanväggarna mellan båsen inte ända 
upp till tak, vilket ökar risken för cykelstölder.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter, poliser m.fl.).

• Bra belysning, rent och städat, ingen skadegörelse, kameraövervakning och LOV-3 förordnande med patrullerande 
ordningsvakter och trygghetsvärdar i kollektivtrafiken är positiva åtgärder på platsen, som ökar känslan av trygghet.

Förslag på åtgärder 

• Ett samarbete runt individer med alkoholproblematik som vistas på platsen pågår inom lokalt BRÅ.

• Uppsökande arbete med ungdomar i riskzon som vistas på platsen.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll.

• Hög närvaro av trygghetsvärdar, ordningsvakter, väktare, fältassistenter och ingripande- och områdespoliser på kvällar

och helger på och runt stationsområdet. Sök i området med narkotikahund. Att polisen genomför slumpvisa ”hot-

walks” på pendeltågen och pendelstationerna ihop med spanings- och repressiva insatser i samverkan mellan

lokalpolisområden; Kungälv och Ale, Nordost, Centrum och lokalpolisområde Fyrbodal för att slå ut

narkotikahandeln på pendeltågslinjerna.

• Uppfräschning av fasaden på den byggnad som man möts av vid ingången till centrala Nödinge (från pendelstationen)

samt klottersanering på cykel-båset och säkra cykel-båset ända upp till tak.

Ansvariga aktörer: 

• Individ och familjeomsorg, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten och säkerhetsenheten (Ale kommun)

• Västtrafik

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale, Nordost, Centrum och lokalpolisområde Fyrbodal (Polismyndigheten)

• Balder, Alebyggen och Västfastigheter (lokala bostadsbolag och fastighetsägare)

https://ale.se/kommun--politik/sa-fungerar-ale-kommun/trygghet-och-sakerhet/brottsforebyggande-arbete/trygghetsvandringar.html
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Plats 

Ale Torg och Nödinge 
centrum

Vi vandrade runt på torget 
tillsammans.

Karta / foto 

Observationer i området 

• Problematik med stölder i centrum och framför allt inne på ICA. Man upplever även en problematik med tiggare

utanför ingången till ICA.

• Väldigt öde, låga flöden och låg vuxennärvaro i hela centrum-området under kvälls- och nattetid då det inte är mycket

som är öppet förutom ICA.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och ökad närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter, poliser m.fl.).

• Baksidan av Ale Torg, vid lastintaget är en dold plats med dålig insyn då garagen skymmer insynen från lägenheterna

och det finns ”lätta reträttvägar” eftersom man kan köra åt båda håll. Uppgifter om trafik med privatfordon nattetid

och rykten om narkotikahantering och häng, som skapar otrygghet.

• Bra belysning, rent och städat, ingen skadegörelse är positiva observationer på platsen, som ökar känslan av trygghet.

Förslag på åtgärder 

• Flera butiker och matställen skall flytta in i huvudbyggnaden (pizzerian, Thai och sushirestauranger) vilket innebär 
flöden av människor i olika åldrar på platsen kvälls- och nattetid.

• Att fastighetsägaren sätter upp bommar på baksidan av Ale Torg, både norr och södersidan, så att det inte finns 
någon möjlighet att komma in med privatfordon här.

• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, fotpatrullerande väktare, bostadsbolagens 
personal och nattvandrare på kvällar och helger, för ökad social kontroll och i syfte att försvåra/minska tillfällen till 

brott.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll.

Ansvariga aktörer: 

• Balder (lokala bostadsbolag och fastighetsägare)

• Fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten, säkerhetsenheten, sektorsamhällsbyggnad (Ale kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale
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Område/grupp 2 

Norra Klöverstigen 
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Resultat och sammanställning 

Plats 

Norra Klöverstigen 

Vi vandrade runt området och 
sedan in på gårdarna. 

Karta / foto 

Observationer i området 

• Vänd zon vid rödklövergatans förskola är en plats som känns otrygg och är en plats där det samlas en del unga vuxna.

Det förekommer en del försäljning av droger och det sker rätt öppet. Förskolan har flyttat och fastigheten är tom.

Finns stor risk att det blir en ny häng-plats som kommer kännas otrygg.

• Växtlighet och belysning i området är bra. Alebyggen arbetar löpande med att ta bort skymmande buskage och belysa

mörka platser.

• Ordning och reda, grönt och skönt, rent och snyggt är viktigt för känslan av den upplevda tryggheten. Alebyggen

ronderar hela området varje vardagsmorgon med att plocka skräp, upptäcka eventuell skadegörelse och klotter, städa

avfallsstationerna och allmän tillsyn.

Förslag på åtgärder 

• Det är viktigt att det är mer vuxna ute i området på kvällar och helger. Därför fyller vuxenvandrarna en viktig 
funktion. Stödet till dem är prioriterat.

• Närvarostyrd punktbelysning/strålkastare på de platser som anses som otrygga

• Fortsatt arbete med att ta bort buskar och buskage som skymmer, då det skapar otrygghet.

• Stödja och skapa förutsättningar för ett ökat föreningsliv i området. Idag sker det mesta av föreningsliv utanför 
området i skolor, kulturrum och på idrottsplatserna. Hög närvaro av fältare, väktare, poliser och nattvandrare.

• Områdesbaserat drogförebyggande arbete med fokus på vårdnadshavare/föräldrar och polisiära insatser

Ansvariga aktörer: 

• Alekommuns verksamheter som Internservice (fastighet), gata/park-enheten, fältenheten, den öppna

ungdomsverksamheten och säkerhetsenheten.

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale

• Alebyggen och Rikshem

• Politiker i Ale kommun
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Område/grupp 3 

Södra Klöverstigen 
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Resultat och sammanställning 

Plats 

Södra Klöverstigen 

Vi gick utvändigt för att sedan ta 
oss in i områdena och se gård för 
gård 

Karta / foto 

Observationer i området 

• Pergola vid boulebana dålig belysning

• Vänd zon vid rödklövergatans förskola förekommer mycket skumma bilar och personer som samlas där, försäljning

av droger, ett tillhåll där hyresgäster helst inte vill gå via den platsen.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

Förslag på åtgärder 

• Närvarostyrd punktbelysning på de platser som anses som otrygga

• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, fotpatrullerande väktare, bostadsbolagens

personal och nattvandrare för ökad social kontroll och i syfte att försvåra/minska tillfällen till brott.

• Sök med narkotikahund, spaningsinsatser och repressiva insatser med fokus på strategiska platser och individer, från

Polis.

• Områdesbaserat drogförebyggande arbete med fokus på vårdnadshavare/föräldrar med barn i tonåren i samverkan

mellan lokala bostadsbolag, lokalt förenings- och näringsliv, Ale kommun och LPO Kungälv-Ale.

• Tuffare tag mot vid konstaterade / bekräftade störningar till uppsägning från Alebyggen

• Stängda entréer dörrar jämnt och inte bara sen kvällstid.

• Sätta ut mer farthinder på gångbanor i området då många kör moped / Cross väldigt snabbt inne i området.

• Ta bort buskar och buskage vid otrygga platser / sittplatser!

Ansvariga aktörer: 

• Gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten, socialnämnden och säkerhetsenheten (Ale

kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)

• Alebyggen (lokala bostadsbolag och fastighetsägare)
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Område/grupp 4 

Området runt Da Vinci-skolan 
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Resultat och sammanställning 

Plats 

Området på baksidan av Da 
Vinci-skolan

Vi vandrade runt i området 
tillsammans.

Karta / foto 

Observationer i området 

• En den häng av ungdomar på parkeringen främst på kvällar/helger och lov.

• Från och till problematik med övergivna fordon på platsen.

• Gul liten tegelbyggnad på baksidan Da Vinci som är skymd, där fordon, ungdomar och unga vuxna samlas nattetid

och rykten om droghantering förekommer.

• Skatepark – ny färg behövs och ytan saknar helt belysning i dagsläget.

• Spår av ägg finns på samtliga lokalers fönsterrutor.

• Vägg/fasadplatta på da Vinci ut mot basketplanen är trasig liksom basketkorgar vid bäcken i höjd med

Nödingeskolan.

• Gångbanan längs med bäcken är dåligt upplyst.

• Vitklöverns förskola ser ut att behöva målas om och det är trasiga persienner.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och ökad närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter, poliser m.fl.).

Förslag på åtgärder 
• Saneringsåtgärder på glasfönster på skolor i området och idrottshallen.
• Önskemål om förbättrad belysning runt parkeringen. Även önskemål om ljus med rörelsedeckare den gula 

tegelbyggnaden på baksidan Da Vinci. Önskemål om belysning som riktar sig åt två håll längs med gångbanan som går 
längs bäcken.

• Övergivna fordon är viktigt att de snabbt flyttas och trasiga basketkorgar tas bort samt att all skadegörelse såsom tex 
på fasadväggar repareras snabbt (se Broken Windows-teorin).

• Uppsökande arbete med ungdomar och att utveckla arbetet på fritidsgården, för meningsfull och aktiv fritid.
• Ett främjande arbete med eleverna och deras vårdnadshavare i skolan och ett förebyggande och riktat arbete mot 

grupper och individer med normbrytande beteende via SSPF.
• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, väktare och nattvandrare på kvällar och 

helger, för ökad social kontroll och i syfte att försvåra/minska tillfällen till brott.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll.

Ansvariga aktörer: 

• Internservice (fastighet), gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten, sektorutbildning och

säkerhetsenheten (Ale kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)

• Alebyggen (lokala bostadsbolag och fastighetsägare)
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Plats 

Skogspartierna bakom Da 
Vinci-skolan och längs med 
bäcken

Vi vandrade runt i området 
tillsammans.

Karta /foto 

Observationer i området 

• Önskemål om att ta ned mycket av träd och buskage. Gör rent från sly och träd några meter på vardera

sida om bron över mot klockare vägen.

• Fallna träd i bäcken.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter,

poliser m.fl.).
• Överlag bra belysning och fritt från skadegörelse är positiva observationer på platsen, som ökar känslan

av trygghet.

Förslag på åtgärder 

• Ta ned mycket av träd och buskage och göra rent från sly och träd några meter på vardera sida om bron 

över mot Klockarevägen, för att skapa med insyn och öka den social kontrollen på platsen.

• Ta bort fallna träd i bäcken för att göra det till en ren, trevlig och vårdad miljö.

• Uppsökande arbete med ungdomar och att utveckla arbetet på fritidsgården, för meningsfull och aktiv

fritid.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad

social kontroll.

• Hög närvaro av fältassistenter, fotpatrullerande väktare och områdespoliser på kvällar och helger för

ökad social kontroll.

Ansvariga aktörer: 

• Gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten och säkerhetsenheten (Ale

kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)

• Alebyggen (lokala bostadsbolag och fastighetsägare)
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Plats 

Taket på Da Vinci-skolan

Vi vandrade runt tillsammans.

  Karta /foto 

Observationer i området 

• Enkelt att ta sig upp på taket till da Vinci för ungdomar och barn, en del spring där uppe.

• Gul liten tegelbyggnad baksidan Da Vinci – Önskemål om ljus med rörelsedeckare då den platsen är plats där fordon

samlas och står skymt.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter, poliser m.fl.).

Förslag på åtgärder 

• Säkra upp taket med bland annat staket och låsanordningar.

• Förstärkt takbelysning så att platsen lyses upp för ökad synlighet och upptäcktsrisk.
• Ett främjande arbete med eleverna och deras vårdnadshavare i skolan och ett förebyggande och riktat arbete mot 

grupper och individer med normbrytande beteende via SSPF.

• Utveckla arbetet på fritidsgården, för meningsfull och aktiv fritid.

• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, fotpatrullerande väktare och nattvandrare på 
kvällar och helger, för ökad social kontroll på kvällar och helger.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll.

Ansvariga aktörer: 

• Internservice (fastighet), gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten, sektorutbildning, individ- 

och familjeomsorg och säkerhetsenheten (Ale kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)

• Alebyggen, Rikshem (lokala bostadsbolag och fastighetsägare)
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Område/grupp 5 

Området  längs med Nödingevägen och 
inne på Klockarevägen 
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Resultat och sammanställning 

Plats 

Parkeringsytan mitt emot 
biltvätten i Nödinge 
(korsningen mellan 
Nödingevägen och 
Klockarevägen). 

Vi vandrade från Ale Kulturrum 
längs med Nödingevägen och 
sedan in på Klockarevägen.

Karta / foto 

Observationer i området 

• En del häng av bilburna ungdomar på parkeringen främst kvällar och helger.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute och platsen som upplevs som öde/övergiven med låga flöden kvällstid.

• Synpunkter på belysningen på och runt platsen och längs med Nödingevägen.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter, poliser m.fl.).

Förslag på åtgärder 

• Önskemål om förbättrad belysning.

• Utveckla arbetet på fritidsgården, för meningsfull och aktiv fritid.

• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, väktare och nattvandrare på kvällar och

helger, för ökad social kontroll.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll.

Ansvariga aktörer: 

• Gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamhet och säkerhetsenheten (Ale kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)

• Näringslivet (företag i området)
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Plats 

Vårdcentralen, 
folktandvården och 
Alepraktiken

Vi vandrade runt i området 
tillsammans.

Karta /foto 

Observationer i området 

• Dold plats med dålig insyn, nedskräpning och rykten om narkotikahantering, främst på parkeringen och

bakom vårdcentralen.

• Önskemål om att ta ned mycket av träd och buskage och göra rent från sly och träd några meter på

vardera sida om bron över mot klockare vägen och på baksidan av vårdcentralen.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter,

poliser med flera).

• Överlag bra med belysning är en positiv observation på platsen.

Förslag på åtgärder 

• Ta ned mycket av träd och buskage och göra rent från sly och träd några meter på vardera sida om bron 

över mot Klockarevägen och på baksidan av vårdcentralen, för att skapa med insyn och öka den social

kontrollen på platsen.

• Utveckla arbetet på fritidsgården, för meningsfull och aktiv fritid.

• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, fotpatrullerande väktare och

nattvandrare, på kvällar och helger, för ökad social kontroll och i syfte att försvåra/minska tillfällen till

brott.

• Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad vuxennärvaro och ökad

social kontroll.

• Riktat arbete med stöd och hjälp runt individer i riskzon eller med en beroendeproblematik via SSPF,

SIG och Mini-Maria.

Ansvariga aktörer: 

• Gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten, individ- och familjeomsorg och

säkerhetsenheten (Ale kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)
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Plats 

Gångbron mellan 
Klockarevägen och Da Vinci-
skolan

Vi vandrade runt i området 
tillsammans.

2 

  Karta /foto 

Observationer i området 

• Dold plats med dålig insyn, mörkt nattetid, nedskräpning och rykten om ungdoms-häng under gångbron på våren- 

och sommaren.

• Önskemål om att ta ned mycket av träd och buskage och göra rent från sly och träd några meter på vardera sida om

bron över mot klockare vägen och på baksidan av vårdcentralen.

• Påtaglig avsaknad av vuxna ute.

• Önskemål om ökad polisnärvaro och närvaro av vuxna (tex nattvandrare, väktare, ordningsvakter, poliser m.fl.).
Förslag på åtgärder 

• Ta ned mycket av träd och buskage och göra rent från sly och träd några meter på vardera sida om bron över mot
Klockarevägen och på baksidan av vårdcentralen, för att skapa med insyn och öka den social kontrollen på platsen.

• Förstärkt belysning runt, på- och under gångbron så att platsen lyses upp.

• Utveckla arbetet på fritidsgården, för meningsfull och aktiv fritid.

• Hög närvaro (och uppsökande arbete) av fältassistenter, områdespoliser, väktare och nattvandrare, kvälls- och
nattetid för ökad social kontroll. Stöttning av ideella krafter såsom nattvandrare och grannsamverkan för ökad

vuxennärvaro och ökad social kontroll.

Ansvariga aktörer: 

• Gata/park-enheten, fältenheten, den öppna ungdomsverksamheten och säkerhetsenheten (Ale kommun)

• Lokalpolisområde Kungälv och Ale (Polismyndigheten)
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Avslutande kommentar 

När vi summerar ihop intrycken från trygghetskvällen med gemensamma trygghetsvandringar i centrala 

Nödinge, kan vi konstatera följande. Lokalt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete görs bäst 

tillsammans och i samverkan med aktörer från lokalsamhället. 

Trygghetskvällen i centrala Nödinge och den pågående platssamverkan i centrala Nödinge liksom 

platssamverkan runt Älvängens Resecentrum och Alependeln är praktexempel på sådan samverkan när 

den är som allra bäst – medborgarnära, praktisk och konkret! 

Vårt gemensamma fokus inom lokalt BRÅ är på de lokala förhållandena liksom att inkludera aktörer från 

lokalsamhället och göra dem mer delaktiga i arbetet. Därför har vi ett starkt fokus på ett områdesbaserat 

arbete i form av praktisk och konkret samverkan (s.k. platssamverkan) - för att tillsammans påverka 

situationen på en plats eller i ett avgränsat geografiskt område och få till en faktisk förändring och 

förbättring. 

Även om det är för tidigt för att helt utvärdera effekterna av våra gemensamma insatser ser vi redan nu 

många positiva effekter av vår trygghetskväll i form av utpekade platser med förslag på konkreta 

förbättringsåtgärder för att öka tryggheten på platsen och i området. Vi ser samtidigt en ökad förståelse hos 

både våra invånare, kommunanställda och förtroendevalda politiker, polis och intressenter att arbeta 

tillsammans för ökad trygghet och säkerhet. Lokalt BRÅ har samtidigt genom den här sortens praktiska 

samverkan med lokala aktörer och invånare fått möjlighet att ta del av en fördjupad lägesbild gällande 

centrala Nödinge samt näromgivningen. Den fördjupade lägesbilden ger oss inom lokalt BRÅ möjlighet att 

fördela våra gemensamma resurser på ett bättre sätt. Insatsen och vårt BRÅ:s områdesbaserade arbetssätt 

tros även gynna känslan av trygghet då invånarna får information om syftet med olika åtgärder som polis, 

kommun och andra samarbetspartners inom vårt lokala BRÅ tillsammans genomför. Vidare är de 

kontakter som har upparbetats med aktörer från lokalsamhället oerhört viktiga i det långsiktiga arbetet.    

Vi ser därför mycket positivt på det fortsatta arbetet i centrala Nödinge med omnejd. 

För att vi ska kunna ta nästa steg i arbetet och bland annat kunna påverka de fysiska (enligt CPTED) - och 

de sociala miljöerna i centrala Nödinge i högre utsträckning och bedriva ett förebyggande arbete mot 

skadegörelse och brott och utveckla vår lokala samverkan, är det av yttersta vikt att vi lyckas att i högre 

utsträckning involvera och engagera lokala fastighetsägare, såsom exempelvis Balder och 

Västfastigheter liksom aktörer det lokala närings- och föreningslivet - i vår lokala brottsförebyggande 

samverkan. Ett arbete som samordnas inom ramen för lokalt BRÅ Trygg-I-Ale. 

Bilaga - Kontaktuppgifter 

Kontakt lokalt BRÅ Trygg-I-Ale: 

Jessica Ask, kommunpolis LPO Kungälv Ale, 
Lokalt BRÅ Trygg-I-Ale 
E-post: jessica.ask@ale.se / Tfn: 010-565 44 56

Dzemal Sabovic, Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, 
Lokalt BRÅ Trygg-I-Ale 
E-post: dzemal.sabovic@ale.se / Tfn: 0303-70 32 20

Tobbe Engström, Gatuingenjör i Ale kommun, Lokalt BRÅ Trygg-I-Ale 
E-post: tobbe.engstrom@ale.se / Tfn: 0303-70 34 99
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