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I samband med kastrering 
av han- eller honkatt 

BJUDER VI PÅ VACCINATION, 
ID-MÄRKNING OCH EN FODERPÅSE!

Välkomna
till oss!

Boka tid på 
0303-22 76 20

Erbjudandet gäller 
tom 30/3

Glöm inte att boka

din Kick-Off hos oss!

Vi på Uspastorp har  tagit över 
recepten på smörgåstårtorna 

från Engelins!

RING:
0303-74 51 26 eller 0704-16 31 72

Ledetvägen i Alafors enkelriktas nästa år
ALAFORS. Ledetvägen 
i Alafors kommer med 
all säkerhet att enkel-
riktas.

Om det blir som kom-
munen har tänkt skulle 
projektet kunna genom-
föras under nästa år.

– Det är små uppoff-
ringar som bilisterna 
tvingas göra för att vi 
ska få en större säker-
het för de oskyddade 
trafikanterna, säger 
Miljö- och byggnämn-
dens ordförande, Rolf 
Gustavsson (s).

Ledetvägen har varit ett hett 
diskussionsämne under många 
år. Nu tyder dock det mesta på 
att pulsådern genom Alafors 
samhälle enkelriktas uppåt för 
biltrafik från Björkvägen till 
Furulundsvägen.

– För att detta ska kunna 
ske måste vi först göra en för-
frågan till Vägverket om ett 
övertagande av vägen. Det ser 
vi emellertid som en formali-
tet eftersom det är ett gammalt 

önskemål från just Vägverket 
att Ale kommun ska bli väghål-
lare. Det anses nämligen inte 
vara någon allmän väg utan en 
lokalväg och då ska kommu-
nen stå som väghållare, säger 
trafikingenjör Kenneth Gus-
tavsson.

Sedan ett antal år tillbaka är 
busstrafiken genom Alafors en-
kelriktad och nu vill alltså kom-
munen gå ett steg längre och 
tillämpa samma regel även för 
biltrafiken. Syftet är att skapa 
en bättre miljö för de oskydda-
de trafikanterna, det vill säga 
fotgängare och cyklister.

– Vi har en trottoar som är 
styvt en meter och det finns 
ingen chans att bredda den ef-
tersom vi inte kan knapra ett 
endaste dugg på körbanan. 
Vintertid är dessutom gångvä-
gen oerhört svår att hålla ren 
och det krävs specialfordon i 
samband med vinterväghåll-
ningen. Detta innebär att fot-
gängare och cyklister en viss 
tid på året använder sig helt 
och hållet av körbanan, säger 
Gustavsson.

Tanken om att enkelrik-

ta Ledetvägen har successivt 
växt fram hos kommunled-
ningen. Ett förslag på hur det 
kan tänkas se ut presenterades 
på ortsutvecklingsmötet i Ala-
fors förra våren.

– Innan dess har vi också dis-
kuterat om farthinder i form av 
chikaner och vägbulor, men då 
fått häftiga reaktioner från de 
boende i området, säger Ken-
neth Gustavsson.

I och med att Ledetvägen 
enkelriktas kan en gång- och 
cykelväg om drygt tre meter 
anläggas. En tydlig markering 
i form av kantsten kommer att 
särskilja körbanan från gång- 
cykelvägen. Kostnaden beräk-
nas uppgå till 1-1,5 miljoner 
kronor och en ekonomisk upp-
görelse ska därför ske mellan 
Ale kommun och Vägverket.

– Jag tycker detta är oer-
hört positivt. Tidigare var det 
framkomligheten som priori-
terades, nu är det trafiksäker-
heten för de oskyddade trafi-
kanterna som är det viktigas-
te. Det kommer bli än mer 
tydligt i framtiden, säger Rolf 
Gustavsson.

Det har förekommit pro-
testlistor i samhället mot be-
slutet, vad har du att säga om 
det?

– Jag har själv tagit del av 
protestlistan och jag måste 
säga att den som har utformat 
skrivelsen är väldigt trångsynt. 

Man berör bara den aspekten 
att det blir en längre körsträcka 
för ett antal ortsbor, inte det 
faktum att trafiksäkerheten 
höjs. Jag vidhåller min upp-
fattning om det med ett sådant 
här beslut sker väldigt små in-
skränkningar på biltrafiken, 

men att vi totalt sett får en be-
tydligt säkrare och bättre tra-
fikmiljö genom Alafors, avslu-
tar Rolf Gustavsson.

Miljö- och  byggnämndens ordförande Rolf Gustavsson och trafikingenjör Kenneth Gustavsson 
på promenad längs Ledetvägen i Alafors, som nästa år ska enkelriktas om allt går enligt pla-
nerna.

ALAFORSBO
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

På förskolorna i kommu-
nen ska det sparas!  Vad ska 
vi spara på? Finns det något 
annat sätt att spara dessa 
summor än med personalned-
dragningar? Är inte situatio-
nen på förskolorna tillräckligt 
pressad?

Vad blir konsekvenserna? 
Kvalitén har vi redan dragit 
ner på, ska vi tumma på sä-
kerheten? Ska vi dra ner på 
planeringstid där vi diskuterar 
pedagogiska frågor som rör 
barnen? Vågar vi åka på ut-
flykter, exempelvis bad?

Blir det fler konflikter i 
barngruppen utöver de som 
redan är med stora barn-
grupper? Orkar vi ordna med 
drop-in-fikan och andra för-
äldra-barn träffar?

Hinner vi med att göra 
portfolio, TRAS (tidig regist-

rering av språkutveckling) och 
utvecklingsplaner för barnen? 
Kommer det att finnas tid för 
oss att klara vårt uppdrag uti-
från nämndplanen? Skogsut-
flykter? Vågar vi det ur säker-
hetssynpunkt?

Får vi fler utbrända i en 
redan pressad yrkeskår? Stres-
sas barnen av ännu större 
barngrupper? Är det en sådan 
barnomsorg kommunen vill 

ha? Är det inte slöseri med en 
kompetent yrkeskår? Vem vill 
komma och arbeta i vår kom-
muns barnomsorg? Kommer 
vi att orka? Kommer barnen 
att orka? Om kommunens 
mål är att dra ner på kommu-
nanställdas sjukfrånvaro, är då 
detta rätt väg att gå? 

Är barnen vår framtid? 
Ska vi inte satsa på dem från 
början? Vill vi inte ge dem 

den bästa start de kan få, för 
att slippa en hel del problem 
när de kommer upp i tonår-
en?

Ska vi i barnomsorgen 
(mest kvinnor) inte orka 
arbeta heltid och orka arbeta 
ända fram till pensionen? Ar-
betsglädjen, kommer den att 
finnas kvar?

Personalen på förskolorna
 i Nödinge

Ska det sparas på barnen nu igen?


