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Husköparkväll
Onsdag 14 mars

Lärcentrum Ale torg (Komvux) 18.30 – 20.30

Har Du funderingar på att köpa eller byta boende?

Vi inbjuder Dig till en informationskväll där Du kan få svar på 
dina frågor.

• Swedbank Fastighetsbyrå informerar om:
 Utvecklingen av fastighets- och bostadsrättsmarknaden i 
 Ale kommun.
• Swedbank i Surte och Älvängen förklarar olika begrepp:
 Pantbrev, Lagfart, Lånelöfte, Bottenlån, Bunden/Rörlig ränta. 
 Vad innebär allt?
• Besiktningsmannen Leif Söderström pratar fel och brister:
 Vad skall Du vara uppmärksam på för att inte råka ut för obehagliga  
 överraskningar i det nyinköpta huset.

Vi avslutar kvällen med lättare förtäring och mingel, 
då du också kan ställa frågor till oss.

Anmäl dig senast 9 mars
Swedbank Älvängen 0303-33 48 80 niklas.javert@swedbank.se
Swedbank Surte 031-739 74 20 cecilia.alfredsson@swedbank.se

Nu har vi
äkta löshår!
Kom in för en konsultation 

Ale Torg Tel 0303-22 93 17  www.klippstudion.se

Här är några av de 
problem som upp-
står när man tar 

emot flyktingar, utan att 
ha de förutsättningar som 
behövs; ökade kostnader för 
kommunen, genom brist på 
: Skolor, hälsovård, bostä-
der, med mera Arbetslöshe-
ten ökar i kommunen, den är 
redan tillräckligt hög!

Ett alternativ är att säga upp 

överenskommelsen och för-
handla med Integrationsver-
ket om antalet flyktingar. Med 
utgångspunkt från hur kom-
munens ekonomi och andra 
möjligheter är vid det speci-
ella tillfället. Det ger också 
kommunfullmäktige möjlig-
het att få ta ställning till flera 
alternativ.

Sverigedemokraterna i Ale 
föreslår därför Kommunfull-
mäktige att:

• Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att säga upp överenskommel-
sen med Integrationsverket 
som undertecknades 2006-
08-21, i god tid före överens-
kommelsens uppsägningstid. 

• Det underlag som behövs 
för beslutet, framtages av 
Kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna Ale
Rune Karlsson

Protester mot enkelriktning 
av Ledetvägen

Sverigedemokraternas första motion i Ale:

Angående avtal mellan 
integrationsverket och Ale

Kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson (s)

ALAFORS. Det är en 
missuppfattning att Ale 
kommun i år kommer 
att ta emot fler flyk-
tingar än tidigare.

Det hävdar kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson 
(s) bestämt, och hänvi-
sar till ett grundavtal 
mellan Ale kommun och 
integrationsverket.

– Vi kommer fortsätta 
att ta vårt solidariska 
ansvar, varken mer eller 
mindre, säger han.

Frågan om Ale kommuns flyk-
tingmottagning blev aktuali-

serad då Sverigedemokrater-
na i måndags lämnade in en 
motion till kommunfullmäk-
tige. Där skriver partiet att 
man vill att Ale kommun säger 
upp gällande avtal med  In-
tegrationsverket. Sverigede-
mokraterna anser att det inte 
finns förutsättningar i form av 
arbete och bostäder för att ta 
emot fler flyktingar.

– Jag har bara läst motio-
nen flyktigt, men vi ska själv-
fallet besvara den. Beträffan-
de vår flyktingmottagning så 
har Ale kommun ett grund-
avtal med Integrationsver-
ket som går ut på att vi ska ta 
emot runt 30 flyktingar per år. 

Det kan variera beroende på 
hur hårt tryck det är. Kan vi 
hjälpa fler, så gör vi självklart 
det. Det förutsätter dock att vi 
kan erbjuda sysselsättning och 
bostad, säger Jarl Karlsson.

I fjol tog Ale kommun emot 
44 nya flyktingar.

Göteborgs-Postens kart-
läggning redovisade att endast 
Ale och Alingsås i Göteborgs-
regionen kunde tänka sig att 
ta emot fler än vad grundav-
talet säger.

"Vi kommer fortsätta ta vårt ansvar"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jag är mamma till två små barn i skolåldern 
och blev illa berörd av vissa uttalanden av 
Rolf Gustavsson i intervjun med denne i 

Alekuriren nr 5, speciellt med avseende på hur 
föraktfullt han uttalar sig om oss som har skri-
vit på protestlistan mot en enkelriktning av Le-
detvägen. Vi är mycket väl medvetna om de sä-
kerhetsaspekter som Rolf Gustavsson påtalar, 
vi håller bara inte med! Varefter vi viftas bort 
som trångsynta, och gnäller för att vi tvingas 
köra omvägar med bilen. 

Saken är väl den att en enkelriktning av Le-
detvägen inte är en liten inskränkning på trafi-
ken utan en väldigt stor. En större skulle väl i 
så fall innebära en total avstängning av all bil-
trafik (vilket skulle vara det allra trafiksäkraste, 
eller hur?). Vi som bor inom området berörs 
i allra högsta grad, vi har tänkt igenom vad 
det skulle innebära och vi tycker inte att det 
är något bra förslag, beträffande varken fram-
komlighet, ekonomi eller trafiksäkerhet. 

Det är givetvis positivt att Rolf Gustavsson 
tänker på våra oskyddade gångare och cyklis-
ter. Att vi som föräldrar, eller mor- och farför-
äldrar, tydligen inte skulle göra det är anting-
en oförskämt eller i bästa fall bara dumt. Jag 
kan inte tala för alla oss som är emot en enkel-
riktning, men jag tycker inte att det bästa för 
mina barn är att dela en tre meter bred gång- 
och cykelbana med cyklister, mötande cyklis-
ter, mopedister och mötande mopedister. Då 
tror jag faktiskt att de går säkrare på trottoa-
ren som de gör nu!

Kostnaden för ombyggnaden är en annan 
aspekt som, i alla fall för mig, inte är helt tydlig. 
Att bygga om vägen skulle alltså kosta cirka 
1,5 miljoner kronor, men sen då? Eftersom 
Vägverket för närvarande äger vägen så står 
väl de även för underhållet? Det är säkert sant 
att Vägverket gärna vill lämna bort vägen till 
kommunen, de blir ju av med en kostnad. En 
kostnad som kommunen får ta, för jag kan inte 
tänka mig att det fortlöpande underhållet av 

vägen är gratis. Och att kommunen behöver 
spara pengar har ju de senaste numren av Ale-
kuriren tydligt visat med panikförslag om ned-
läggning av skolor som ett exempel. Borde man 
inte istället kämpa för att Vägverket behåller 
vägen, och spara in på åtminstone den utgif-
ten? Eller är det tänkt att vi själva mer direkt 
ska betala för en enkelriktning vi inte vill ha 
genom höjda avgifter till vägföreningen?

Rolf Gustavsson tycker givetvis att en mins-
kad bilframkomlighet bara är positivt, med 
tanke på allt som skrivs av vikten av en minskad 
biltrafik, men hur man än vänder och vrider på 
det, så kommer alla vi som berörs köra betyd-
ligt längre sträckor, dagligen. Givetvis känns 
det onödigt, väldigt onödigt. Vi kör våra barn 
till skolor, dagis, far- och morföräldrar, kom-
pisar, vi handlar, postar brev etcetra. Barnen 
kan gå mer, det är sant, men jag kan inte se att 
mina två barn går säkrare på tre meter tillsam-
mans med cyklister och mopedister. Kanske är 
det vi vuxna som skulle kunna gå mer, kanske 
på bekostnad av att bussen inte körde varje tur 
igenom Alafors, utan kanske bara vid rusnings-
trafik? Eller kanske skulle bussen kunna köra åt 
andra hållet, så att den inte hamnade närmast 
trottoaren där vägen är som smalast? Oavsett 
vad man anser så har vi som bor här en rätt att 
tycka och tänka, och att en majoritet inte är för 
en enkelriktning av vägen gör oss därför inte 
automatiskt trångsynta.

Helena Andersson, 
boende på Genvägen i Alafors
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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

Vad blir konsekvenserna? 
Kvalitén har vi redan dragit 
ner på, ska vi tumma på sä-
kerheten? Ska vi dra ner på

Blir det fler konflikter i 
barngruppen utöver de som 
redan är med stora barn-
grupper? Orkar vi ordna med

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

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

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-

Ska det sparas på barnen nu igen?

Faksimil Alekuriren vecka 2.

Insänt


