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Lokaltidningen rörde ihop dagarna, åkte till Bohus istäl-

let för Nödinge, letade efter 
ortsutvecklingsmöte på fel ort 
och vände hemåt utan resul-
tat. Till Ale gymnasium hade 
i vilket fall som helst 54 Nö-
dingebor letat sig och de fick 
inledningsvis senaste nytt om 
polisen.

I dagarna ska Alepolisen 
flytta in tillsammans med 
kommunledningen i Alebyg-
gens tidigare lokaler på Ale 
Torg. Dagtid kommer det att 
utgå tre poliser därifrån. På 
kontoret kommer också en 
administratör att finnas.

– Polisens målsättning är 
att arbeta mer utåtriktat och 
synligt under dagtid. Sam-
verkan med kommun, socia-
la myndigheter och skolor be-
tonas särskilt. Nattetid är det 
polisen i Angered, Korteda-
la och Kungälv som har an-
svaret för Ale, berättar Sven 
Pettersson.

För närvarande kunde 
Tom Henricsson och Roger 
Sonnervik från Alepolisen 
konstatera att antalet brott 
inte längre ökar. De upplev-
de situationen som tämligen 
lugn. Brottsstatistiken ligger 
på runt 45-50 i veckan, vilket 
är normalt för perioden.

Någon utökning av antalet 
poliser i Ale är inte aktuellt.

Vårdcentralen
Nästa ämne var Nödinge 
vårdcentral som sedan länge 
drivs på entreprenad. Di-
striktsläkare, Eva Rafsgaard, 
och sjuksköterska Ann-Ca-
trine Svensson från Barna-

vårdcentralen, re-
dogjorde för sina 
verksamheter. 
Trots att Nödinge 
är ett samhälle som 
just nu expanderar 
kraftigt råder det 
ingen kapacitets-
brist, däremot be-
klagade sig perso-
nalen över att det 
nya telefonsyste-
met inte varit till-
räckligt tillförlitligt.

– De letar efter en lösning 
på problemet och betonade 
samtidigt att det är lättare att 
komma i kontakt med vård-
centralen på eftermiddagen, 
säger Sven Pettersson.

Eva Rafsgaard uppmana-
de alla från 65 år och uppåt, 
särskilt de med något sjuk-
domsbesvär, att ta influensa-
sprutan.

Barnomsorgen
Bland åhörarna var många 
engagerade i barnomsorgen, 
eller rättare sagt, i bristen på 
barnomsorg i Nödinge. För 
tillfället byggs en ny försko-
la som dock redan är fullteck-
nad.

– Det var ett par småbarns-
mammor som med all rätt be-
lyste de problem som vi har 
idag när kommunen växer 
mycket. De kritiserade kö-
situationen och det kösys-
tem som kommunen tilläm-
par. De hade bra på fötterna, 
vilket medförde att vi bestäm-
de oss för att till vårens orts-
möte ska vi ha bjudit in repre-

sentanter från barnomsorgen. 
Det är viktigt att de får sakliga 
svar, säger Sven Pettersson 
och tillägger:

– Jag kan själv tycka att 
det är en väldigt angelägen 
fråga att diskutera. Om vi nu 
springer runt och pratar gott 
om Ale, ber familjer att flytta 
hit, och sedan inte kan erbju-
da kommunal barnomsorg då 
skäms jag.

Avslutningen var det dä-
remot ingen som klagade på. 
Sven Pettersson redogjorde 
för de planer som finns kring 
att bygga ut Ale Torg norrut 
med ytterligare 38 000 kvm. 
Det handlar om såväl bostä-
der som fler butiker. Än så 
länge är idén en vision, men 
den kan komma att bli verk-
lighet inom en snar framtid. 
Visionen ligger på politiker-
nas bord och Ale Exploatering 
som driver frågan har begärt 
markanvisning.

Polisen och vårdcentralen gästade 
ortsmötet i Nödinge
– Åhörare kritiska till bristerna i barnomsorgen

Ordförande för Nödinges ortsutveck-
lingsmöte är Sven Pettersson (s).

I NÖDINGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vid sista utspelet från 
vissa tjänstemän och 
vissa i vänsterallian-

sen skall Ale Torg byggas ut 
till 55 000 kvm och kom-
munledningen flytta till Nö-
dinge.

Åter ett bevis på att norr 
om Nödinge är allt noll och 
intet värde.

I Älvängen har ett affärs-
konsortie önskat få bygga 
55 000 kvm. Detta har sam-
hällsplaneringen och kom-
munen lagt på is = förhalat 
i ca två år. Det skulle ge ca 
100 arbetstillfällen om det 
blev verklighet. Detaljplan 
Svenstorp är så stor att den 
inte är lösbar, de ca 250 lä-
genheter som skulle byggas i 

samband med affärsområdet 
är även det överkört.

Den 
ende som 
fattat ga-
lop-
pen med 
Älväng-
en är stads-
arkitekt 
Måns 
Werner 
som den 
4 okto-
ber visade 
tankar om en framtidsstu-
die och utveckling i Älväng-
en där han lyckats göra en 
studie som de flesta tyckte 
var bra och med lite juste-
ringar blir det nog mycket 
bra. Älvängen är en central-

ort som har växt av sig själv 
under många år.

När man 
ser för-
slagen om 
ett nytt 
kommun-
hus i Nö-
dinge sväva 
fram kan 
man undra 
om det blir 
något över 
till skolor, 

äldrevård och annat.
Eftersom allt skall kon-

centreras till Nödinge så 
varför inte dela Ale mellan 
Nol och Nödinge och slå 
ihop norra delen av Ale med 
Lödöse och Nygård till en 

kommun. Lödöse-Nygård 
ligger naturligt närma-
re Norra Ale än Lilla Edet. 
Med rätt styrning skulle det 
kunna bli en mycket bärkraf-
tig kommun.

Det kanske snart är tid 
för en folkomröstning ef-
tersom det inte inte är me-
ningen att Starrkärr, Kilan-
da, Älvängen, Alafors, Nol, 
Skepplanda, Alvhem och 
Hålanda skall utvecklas utan 
helst avvecklas.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Välj transporter 
med hög kvalitet

Svenska åkeriföretag ligger långt framme när 
det gäller att arbeta med kvalitet, miljö och 
trafiksäkerhet. Många arbetar dessutom med 
ledningssystem för miljö, kvalitet och arbets-
miljö enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, 
AFS 2001:1 samt trafiksäkerhet enligt Sveriges 
Åkeriföretags trafiksäkerhetsprogram som 
bygger på ISO- standarden. 

Med Sveriges Åkeriföretag som kontrollinstans 
säkerställs ledningssystemens utveckling. Ett 
certifikat utfärdat av Sveriges Åkeriföretag 
garanterar att åkeriföretaget har ett fungerande 
ledningssystem i ständig förbättring enligt 
respektive ISO-standard.

LBC VÄST AB har fastställt alkohol- & drog-
policy och installerar ALKOLÅS i alla lastbilar 
under 2007/2008.

För information kontakta Jonny Thim

Tel 0303-72 78 64 eller 
jonny.thim@lbcvast.se

ISO-certifikat utmärker 
företag som ständigt förbättrar

NÖDINGE. Ortsutvecklingsmötet i Nödinge förra 
tisdagen körde en favorit i repris.

Likt för sex år sedan bjöds polis och represen-
tanter från vårdcentralen in.

– Det var ett positivt möte, där mycket har blivit 
bättre men där vi också fick höra en del kritiska 
röster om framförallt barnsorgen, säger mötesord-
förande Sven Pettersson (s).

Vad håller på att 
hända i Ale?
– Med nytt kommunhus blir det knappast 
något över till skolan

Fredag 19 oktober

Inbrott
Inbrott på ställverket i Alafors. 
Arbetsjordningar för ett värde 
av 80 000 tillgrips.

Lördag 20 oktober

Snatteri
Snatteri på Ica Kvantum, Ale 
Torg. 

Söndag 21 oktober

Villainbrott
Två villainbrott anmäls i Skepp-
landa. I ett av fallen tillgrips en 
dator och vid det andra inbrot-
tet stjäls en tv-apparat.

Relationsbetingat våld i 
Nödinge. En man misshandlar 
en kvinna och tvärtom.

En polispatrull kallas till 
Vadbacka i Skepplanda där en 
yngre person blivit misshand-
lad av en man i 40-årsåldern. 
Händelsen inträffar strax efter 
midnatt.
Smitning från en bensinnota på 
Statoil i Älvängen. Händelseför-
loppet är filmat.

Måndag 22 oktober

Narkotikabrott
Narkotikabrott på en känd 
adress i Surte. Det handlar om 
innehav och eget bruk i tre fall.

Arbetsplatsolycka i Nol. En 
stålaxel ramlar ner från fem 
meters höjd och träffar en 
20-åring i foten med fraktur 
som följd.

Tisdag 23 oktober

Lösspringande hund
En lösspringande hund anträf-
fas mitt på dagen i Nödinge.

Onsdag 24 oktober

Stulen motorcykel
En 15-årig grabb misstänks för 
stöld alternativt häleri då han 
stoppas på en stulen motor-
cykel.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/10 – 25/10: 64. Av 
dessa är ett biltillgrepp, nio 
bilinbrott och sex skadegörelse 
varav tre på busshållplatser. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

>>När man ser förslagen 
om ett nytt kommunhus 
i Nödinge sväva fram kan 

man undra om det blir 
något över till skolor, äld-

revård och annat.<<


