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Trygghetsvandring i Nödinge, tisdagen den 28e november 2017. 

 

Närvarande förutom Ales ungdomsråd var representanter 

från Ale kommun, Alebyggen och boende Nödinge, samt 

kommunpolis från Lokalposlisområde Kungälv/Ale.  

 

På initiativ av Ungdomsrådet i Ale anordnades en 

trygghetsvandring i Nödinge tisdagen den 28 nov. 

Deltagarna samlades vid Rödklöverstigens förskola kl. 

19.00 och gick sedan runt i Nödinge i ca 2 timmar och 

dokumenterade platser som upplevdes mörka och otrygga.  

 

Representanter från Sektor Samhällsbyggnad och 

Alebyggen dokumenterade allt som gruppen 

uppmärksammade.  

 

”Se sammanställning längre ner samt bilagor med 

kartor.”  

 

 

 

”Trygghetsvandring är en metod som ger 

människor möjlighet att påverka sin 

närmiljö.  

Olika grupper kan ta initiativ 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.”  

 

Undertecknad följde med för att hjälpa till 

med att dokumentera genom att fotografierna 

platser som upplevdes otrygga. Kameran kan ha svårigheter med att se det som det mänskliga ögat 

ser i mörker och det var verkligen mörkt denna regninga kväll. Bilderna skall ses som ett 

komplement till rapporten från Sektor samhällsbyggnad.  

 

Det har redan gjorts en hel del förbättringar när det gäller belysning i Nödinge. Kommunen,  

Alebyggen samt Fastighetsbolaget Balder har byt ut äldre belysning och det syns tydligt på bilderna 

vilken stor skyllad det blir vid byte från ”mjuk gul” till en mer riktat ”vit” led belysning som ökar 

ljusmängden som når marknivå. 

 

Med vänlig hälsning 

Jon Björgvinsson TF Säkerhetsadministratör  

 

Figur 1 Karta över trygghetsvandringen i 

Nödinge 28e nov 2017 

Figur 2 Deltagarna samlas vi Rödklöverstigens Förskola 
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Skillanden är tydlig mellan en vit stark Led belysning på Klöverstigen som Alebyggen har 
byt ut och ”gul mjuk” tonad belysning på gångbanan mellan Nödinge och Nol. 

 

     
 

Gruppen upplevde att det var mörk runt Lärlingsgymnasiet och runt om i hela industriområdet, 

speciellt vid Rödjansväg 23-25 och gångbanan som ligger söder om fastigheten.  

 

     
 

Mörk runt hela motionsspåret samt vid sparkplan och hundrastgård. 
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Mörkt på baksidan av Nödingeskolan samt på skolgården med sina ”snygga” ljusstolpar som inte 

lämnar mycket ljus neråt mot marken. 

 

     
 

Gruppen påpekade att det var mycket dålig belysning på baksidan av DaVinci skolan och att vägen 

mot huvudentrén från Ale Torg samt hela parkeringen kändes mörk och otrygg. 

 

       
 

Bild 1: Vit ny Led gatubelysning vid DaVinciskolan. 

 

Bild 2: Dålig belysning vid cyckelparkeringen nära pendelstationen. 

 

Bild 3: Fastighetbolaget Balder har byt ut och håller på att förbättra belysning runt om hela Ale 

Torg.  
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Belysningsvandring Nödinge 
Närvarande var representanter från Ale kommun, Alebyggen och boende i Nödinge samt 
kommunpolis. 

 

Följande platser upplevs som otrygga 

 

1. Övergångställe över Norra Kilandavägen mellan Gulklövergatan och Södra Trolleviksvägen 

önskades, för övrigt var platsen bra upplyst. Ale kommun Infrastrukturenheten utreder frågan 

vidare. 

2. Fram till ingången på Lärlingsgymnasiet finns det pollare som lyser svagt. Förslag på åtgärd: 

Alebyggen planerar att byta ut pollare mot stolpar med LED-belysning, det planeras även att 

byta ut befintliga armaturer på parkeringen till LED-armatur.  

3. Mörkt vid stickvägen till Rödjansväg 23 samt vid gång och cykelbana. Förslag på åtgärd: 

sätta upp extra stolpar och byta till LED armatur. Ale kommun Infrastrukturenheten utreder 

frågan vidare. 

4. Mörkt på Lövängsvägen mellan hus 10-12 Förslag på åtgärd: sätta upp en extra stolpe. Ale 

kommun Infrastrukturenheten utreder frågan vidare. 

5. Mörkt i kurvan utanför Fyrklövergatan 26 . Förslag på åtgärd: sätta upp ny belysningsstolpe. 

Ale kommun Infrastrukturenheten utreder frågan vidare. 

6. Mörkt på hundrastgård. Förslag på åtgärd: sätta upp en ny belysningsstolpe. Ale kommuns 

Parkenhet utreder frågan vidare. 

7. Boulebollplan, ute gym, multiarenan och asfaltskullarna upplevs som mörka områden. 

Förslag på åtgärd: sätta upp mer belysning. Fritidsenheten får utreda frågan vidare.  

8. Utanför Kyrkbyskolans norra fasad är det mörkt. Förslag på åtgärd: komplettera med 

fasadbelysning. Ale kommuns fastighetsenhet får utreda frågan. 

9. Platsen mellan Kyrkbyskolan och Storgårdensförskola upplevs otrygg. Förslag på åtgärd: 

komplettera med fasadbelysning och sätt starkare och fler lampor på skolgården. Ale 

kommuns fastighetsenhet får utreda frågan.  

10. Skolgården mellan Kyrkbyskolan och Nödingeskolan upplevs otrygg. Förslag på åtgärd: 

komplettera med fasadbelysning och sätt starkare och fler lampor på skolgården. Ale 

kommuns fastighetsenhet får utreda frågan. 

11. Söder om Kyrkbyskolan och Nödingeskolan mot bäcken finns det träbänkar och där är det 

dåligt upplyst, även vid träden ner om bäcken känns det otryggt. Förslag på åtgärd: sätta 

uppåtriktad belysning som lyser upp träden mot bäcken. Ale kommuns fastighetsenhet får 

utreda frågan. 

12. Gångväg mellan lastplats och bro över bäcken finns träd som skymmer belysningen: Förslag 

på åtgärd: klipp grenar. Ale kommuns Parkenhet klipper vid lämplig tidpunkt. 

13. Baksidan av Davinciskolan känns det otryggt. Förslag på åtgärd: belysa området. Ale 

kommuns fastighetsenhet får utreda frågan. 

14. Området utanför Davinciskolans matsal upplevs som otrygg. Förslag på åtgärd: sätt bättre 

och fler armaturer under taket samt en extra belysningsstolpe. Ale kommuns fastighetsenhet 

får utreda frågan. 

15. Mellan Alekulturrum och ner till Ale torg. Förslag på åtgärd: byt ut befintliga pollare och 

armaturer. Ale kommuns Parkenhet utreder frågan vidare. 
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16. På dubbelcykelstället vid busstation verkar det finnas lampor men dessa lyser inte. Förslag på 

åtgärd: tända upp dessa. Ale kommuns Infrastrukturenhet utreder frågan vidare. 

17. Vid övriga cykeltak vid busstation är det mörkt. Förslag på åtgärd: sätta upp ny belysning. 

Ale kommuns Infrastrukturenhet har redan ett förslag på att sätta ny belysning. 

18. Utanför grönsakshuset mot Preem finns det ett gångstråk som saknar belysning. Förslag på 

åtgärd: sätta upp fasadbelysning samt extra belysningsstolpar. Ale kommuns mark och 

exploateringsenhet får utreda frågan. 

19. Önskemål kom upp om att belysa skogen längs cykelbanan från Nödinge till Nol. Förslag på 

åtgärd: sätta upp spotlights på befintliga stolpar eller sätta upp markspotlights i skogskanten. 

20. Generellt på Alebyggens områden i Nödinge där det sitter kvicksilverlampor, dessa 

armaturer byter Alebyggen ut.  

21. Generellt i Nödinge så skymmer träd och buskar belysningen. Förslag på åtgärd: Ale 

kommun och Alebyggen ser över sin egna mark. 

 

Se bifogade kartor 

Gustaf Nilvall 

Projektledare Infrastrukturenheten 

Telefon 0303-330994 

Gustaf.nilvall@ale.se 
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