
STARRKÄRR. Få men nöjda 
besökare.

Ortsutvecklingsmötet 
i Starrkärrs bygdegård 
blev både informativt och 
intressant.

– Synd att fler inte kom 
och tog del av kvällens 
diskussioner, ansåg möte-
sordförande Catharina 
Eliasson.

Starrkärrsskolans vara eller icke 
vara har tilldragit sig ett stort in-
tresse på de senaste ortsutveck-
lingsmötena. Nu är den frågan 
inte längre aktuell eftersom loka-
lerna har byggts om till förskola. 
Kanske var det också därför som 
besöksantalet minskade till blott 
ett tiotal personer?

Trafiken stod i fokus på hös-
tens ortsmöte, som i vanlig ord-
ning leddes av Catharina Eliasson. 
Till sin hjälp i presidiet hade hon 
Sune Rydén och Rolf Gustavs-
son. Inbjudna gäster var Stefan 
Kraft, driftansvarig på Västtrafik, 
och Ale kommuns båda represen-
tanter Kenneth Gustavsson, tra-
fikingenjör, och Torbjörn An-
dersson, gatuchef.

Stefan Kraft passade på att in-
formera om framtidens kollektiv-
trafik och projekt K2020.

– Det är Göteborgsregionen 
som äger projektet och som vill få 
fler att åka kollektivt till och från 
Göteborg. Efter 2020 kommer inte 
infartsvägarna till Göteborg att 
kunna svälja den mängd biltrafik 
som förväntas. Därför gäller det att 
kollektivtrafiken tar till sig så stor 
del av trafikökningen som möjligt, 

förklarade Kraft som välkomnar en 
utbyggnad av tågtrafiken.

– Vi kommer att göra allt för att 
få en bra matartrafik, som passar 
med pendeltågen.

En del frågor dök upp om tra-
fikfarliga hållplatser i Starrkärr 
med omnejd, bland annat den i 
Krokstorp där många skolbarn står 
och väntar på bussen varje vardags-
morgon.

– Jag lovar att vi skall ta med oss 
det ärendet i våra diskussioner med 
Vägverket, sade Kenneth Gustavs-
son.

Ale kommun har avsatt 300 
000 kronor i sin investeringsbud-
get för att bygga hållplatser. Ingen 
stor summa med tanke på vad en ny 
trafiksäker- och handikappsanpas-
sad hållplats kostar att anlägga.

Kenneth Gustavsson väckte 
frågan om hastighetsbegränsning-
en på 30 kilometer i timmen förbi 
Starrkärrsskolan ska vara kvar, 
nu när verksamheten har föränd-
rats. Acceptansen hos trafikanter-
na är dessutom dålig, vilket NTF:
s senaste hastighetskontroll under-
stryker. 80 procent körde för fort 
och den högsta hastighet som no-
terades var 70 kilometer i timmen. 
Mötet ansåg dock att 30-gränsen 
ska bli kvar, åtminstone till dess 
att en gång- och cykelväg mellan 
skolhuset och Petters Hage är iord-
ningställd. Förslag väcktes också 
om att måla linjer över vägen, som 
påminner trafikanterna om att 30 
kilometer råder på platsen.

– Miljö- och byggförvaltning-
en skall ta fram ett förslag på en 
gång- och cykelväg som vi sedan 
ska ta och diskutera med Vägver-

ket. Jag hoppas kunna ha färdigt ett 
sådant förslag fram på vårkanten, 
sade Kenneth Gustavsson.

Efter kaffepausen redogjor-
de Torbjörn Andersson om pro-
jekt Bana Väg i Väst och utbygg-
naden av väg och järnväg från Ag-
nesberg i söder till Hede i norr. 
Andersson presenterade trafiklös-
ningarna på de olika delsträckorna 
och den preliminära tidsplan som 
är framtagen.

– Projektledaren bad mig att inte 
skönmåla arbetet utan klargöra att 
det kommer att uppstå problem 
under resans gång. Det skall byggas 
väg och järnväg samtidigt, vilket 
kommer medföra trafikstockning-
ar på sina håll. Det jobbas dock in-
tensivt med just den här biten, sade 
Andersson och tillade:

– Har ni frågor eller synpunk-
ter om väg- och järnvägsprojektet 
ska ni inte ringa till oss. Vi hänvi-
sar till Bana Väg i Väst som också 
har en informationscentral i Nol, 
som håller öppet på torsdagskväl-
lar mellan 14-18.

Vårens ortsutveck-
lingsmöte beslutades att 
hållas i Kilanda gamla 
skola.

JONAS 
ANDERSSON
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HALLOWEEN!HALLOWEEN!

Hem, ljuva hem
– Gör hösten mysigare

Allt från skrämmande masker Allt från skrämmande masker 
till hemska dräkter!till hemska dräkter!

SUPERWEEK

Ale

ALE TORG 7

0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19

Lördag 10-15

Söndag 11-15

 Toppar/t-shirts

40:-
 Skjortor

60:-
 Tunikor

80:-
 Stickat

100:-
 Jeans

160:-

SÖNDAG - SÖNDAG 14/10 - 21/10

Borgarna har under 
sitt första år vid 
makten lyck-

ats genomföra en re-
kordsnabb nedmonte-
ring av välfärdssamhäl-
let. De svagaste grup-
perna i samhället har 
fått betala de starkas 
skattesänkningar bland 
annat i form av högre a-
kassa och lägre ersätt-
ningsnivåer i sjukförsäk-
ringen. Varje försäm-
ring har följts av samma 
mantra från herrar Borg 
och Reinfeldt; ”vi måste 
sätta folk i arbete”.

När det gäller vård-
nadsbidraget verkar 
dock tankarna gå i mot-
satt riktning. Istället för 
att få folk att jobba vill 
de borgliga partierna 
betala föräldrar för att 
stanna hemma. Summan 
är dock så låg att endast 
den vars partner har 
en mycket hög lön kan 
unna sig lyxen av att ta 
hand om sitt/sina barn 

på heltid. All tidigare 
erfarenhet visar att det 
främst är kvinnor som 
väljer att gå ner i tjänst 
eller helt sluta jobba när 
de bildar familj. Vård-
nadsbidraget innebär så-
ledes en återgång till 
forna tiders hemmafru-
ideal där mannen i väl-
bärgade familjer försör-
jer kvinna och barn.

Tanken med ett 
bidrag till föräldrar som 
väljer att ägna mer tid åt 
sina barn är inte fel. Bi-
draget måste dock ut-
formas så att det inte 
ökar skillnaden mellan 
män och kvinnors möj-
ligheter på arbetsmark-
naden. I Miljöpartiet de 
grönas budgetalterna-
tiv föreslås att föräldrar 
till barn under 3 år som 
arbetar upp till 75 pro-
cent skall få en ersätt-
ning på 2500 kronor i 
månaden. En sådan va-
riant på vårdnadsbidrag 
skulle göra det möj-

ligt för båda föräldrar-
na att satsa mer på fa-
miljen samtidigt som 
de behåller kontakten 
med arbetsmarknaden. 
Det skulle också vara 
ett bidrag för alla, inte 
endast för familjer som 
klarar att försörja sig på 
endast en lön plus vård-
nadsbidraget på 3000 
kronor.

Naturligtvis är det 
i slutändan föräldrarna 
och inte politiker som 
ska bestämma hur famil-
jen löser sin barnom-
sorg. Vi miljöpartister 
tycker dock att man bör 
vara försiktig med han-
teringen av kommuna-
la skattepengar och an-
vända dem för att skapa 
ett modernt, mer jäm-
likt, samhälle. Inte för 
att vrida klockan tillbaka 
till femtiotalet.

Miljöpartiet i Ale
Åsa Kasimir 

Klemedtsson
Torbjörn Köre

Vårdnadsbidraget 
vrider tillbaka klockan 

Inlägg i debatten om vårdnadsbidraget

Läs fler inlägg i debatten om vårdnads-
bidraget på nästa sida...

Insänt

Stefan Kraft.

Trafiken stod i fokus på 
Starrkärrs ortsmöte


