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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. 
Första samhället ut, som pilotprojekt, var Bohus. En grupp som 
bestod av brotts- och säkerhetshandläggare, folkhälsoplanerare, 
parkchef, samhällsplanerare och polis sattes samman och det är 
dessa personer som ansvarade för kvällen. 

 
 
 

Flygfoto över Bohus 2005 
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Trygghetsvandringen i Bohus Centrum: 
 
Tid och plats: 
Torsdagen den 29/11 - 07 kl 18.30-21.00 i Bohus Servicehus 
 
Närvarande: 
Arrangörer: Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, 
Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, Samhällsplanerare André 
Berggren, Parkchef Anders Alfredsson, Polis Tom Henricsson och 
Björn Ekman. 
 
Ca 15 ortsbor, inkl en representant från Nattvandrarföreningen och 
en från Handikappades Riksorganisation. 
 
Inbjudna, som tyvärr inte kunde medverka, var representanter från 
AB Alebyggen, Riksbyggen, Eka Nobel och Balder fastighet. 
 
Så här gick det till: 
Klockan 18.30 träffades vi i Bohus Servicehus. 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, kamera, anteckningsblock och paraplyer och ge 
oss ut i ösregnet. Vandringen var drygt 1, 5 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. 
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Bild 
 

Plats  
 

Problem/Möjlighet Ansvarig för 
åtgärd 

 

1. Infart till lastkaj 
vid Bohus 
servicehus. 

Klotter AB Alebyggen kommer 
att byta ut putsen på 
väggen och göra det 
lättare att underhålla, 
under 2008. Måste göras 
vid varmare väderlek. 

                      

2. Centrala Bohus  Fort- och buskörning med 
mopeder på förlängningen 
av Byvägen och ut på torget

Balder fastigheter och AB 
Alebyggen kommer att 
diskutera ägandefrågan 
innan något kan göras. 

                      

3. Bohus torg Trasiga lampor – Otryggt på 
kvällen. Ovårdat intryck. 

Tekniska förvaltningen  
 
Belysning beställda, 
åtgärdas under 2008 

ÅTGÄRDAT
– Åter klottrat
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4. Bohus torg – 
Entrén vid 
servicehuset 

Läckande stuprännor vid 
mycket regn. Risk för halka.  
 
Sluttande gångväg till entrén 
vid dagcentralen. Försvårar 
för rullstolsburna. 

AB Alebyggen rengör 
stuprännor. 
 
AB Alebyggen är 
informerade om 
problemet, men ingen 
åtgärd är planerad 

                      

5. Bohus torg Vandaliserade bänkar. 
Ovårdat intryck. Inga 
sittplatser. 

Tekniska förvaltningen – 
Nya bänkar kommer 
under våren 2008 

 6. Bohus torg Brist på växtlighet vid entrén 
samt vid kullen vid entrén 

Tekniska förvaltningen – 
Blomlådor kommer att 
ställas ut på försök under 
2008. Julgransfäste 
kommer att monteras vid 
torget under 2008.  
 
Balder kommer att 
plantera träd. 
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7. Bohus torg Ingen belysning vid 
bankomaten. Otrygg miljö 

AB Alebyggen beställer 
armatur under vår 2008 

                      

9. Förlängningen 
på Byvägen 

Otrygg miljö på grund av 
trafik.  

Balder fastigheter - och 
AB Alebyggen tittar på 
gemensamma lösningar. 
Medvetna om problemet. 
Planer på gågata finns. 

                      

10. Gångväg från 
Byvägen upp till 
skolan. 

Trasig och dålig belysning. 
Otrygg miljö.  

Tekniska förvaltningen. 
 
Det finns rutiner för 
glödlampsbyten och de 
kommer inte att 
förändras. Inga nya 
armaturer. 

____________________________________________________________________________________________________________________
5 



____________________________________________________________________________________________________________________
6 

                       

11. Bohusskolan / 
Bohus fritidsgård 
trappan upp till 
fritidsgården. 

Otryggt på grund av 
bristfällig belysning  

Tekniska förvaltningens 
fastighetsavdelning lovar 
att titta över belysningen 
under 2008. 

                       

12. Skårdalsvägen Bristande underhåll 
beträffande snöröjning samt 
gräsklippning runt bänkar. 

Tekniska förvaltningen – 
Ökat underhåll kommer 
att ske under 2008.  

                       

13. Byvägen i 
backen  

Bristfällig belysning. Otrygga 
miljöer.  

Tekniska förvaltningen 
informerad. Ingen insats 
planerad ännu. 



                      

14. Bohus Dålig skyltning av 
hastigheter. Höjd olyckrisk. 

Miljö- och 
byggförvaltningen –  
Bättre placering av 
skyltarna vid infarten till 
Bohus kommer att ske 
under 2008. 30 km/h 
gäller tills annan hastighet 
anges. 

                     

15. Nettos 
parkering 

Trasigt parkeringsräcke som 
sticker ut vid gångvägen. 
Skaderisk 

Balder fastigheter åtgärdar 
problemet omgående. 
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Avslutning 
 
Efter rundan återsamlades vi i Bohus Servicehus 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 2008 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 
Balder, kundservice 0774-49 49 49 kl 9-16  
 
Om man upptäcker något som är trasigt och bör åtgärdas, kontakta 
kommunens växel, berätta problemet och be att få bli kopplad till 
ansvarig person. 
 
Planer finns på att göra det möjligt att göra felanmälningar via nätet. 
Håll koll på www.ale.se
 
Vid grov skadegörelse, gör en polisanmälan på telefonnummer 114 14. 
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