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ALAFORS. Varför är 
mopedställ inte lika 
självklart som bilparke-
ringar utanför skolan?

– Sade ni inte att det 
är både elevernas och 
lärarnas arbetsplats?

Tonen skärptes ju 
längre ungdomsfullmäk-
tige pågick i onsdags 
och kraven i många 
frågor var så välformu-
lerade att de etablerade 
politikerna blev svars-
lösa.

Så länge det var envägskom-
munikation var allt stilla och 
lugnt i Ales ungdomsfullmäk-
tige, men när de unga ledamö-
terna till sist fick ordet tog fo-
rumet sin rätta form. Ungdo-
marna krävde inte bara åtgär-
der och handlingskraft – de 
ville också ha reda på tidspla-
nen, lätt luttrade över tidiga-
re löften.

– Nu vill jag inte höra att det 
är på gång eller att utredning 
pågår. Jag vill veta när vi får ett 
mopedställ, där vi kan låsa fast 
våra mopeder på Kyrkbysko-
lan i Nödinge, sa Malin An-
dreasson.

Frågan om mopedställ på 
kommunens högstadiesko-
lor tillhör de vanligaste i ung-
domsfullmäktige. Svaren till-
hör också avdelningen vanli-
ga.

– Det är mycket vi vill göra 
med pengarna, men de räcker 
inte till allt. Sedan är det också 
ett ärende som inte Barn- och 
ungdomsnämnden hanterar 
utan det får respektive skol-
ledning avgöra. Vi har en liten 
peng till upprustning av skol-
gårdar fast hur de kommer att 
fördelas i detalj kan jag inte 
svara på. Jag vet att mopedställ 
är en aktuell fråga, försvarade 
sig nämndens ordförande, Eje 
Engstrand (s), som fick upp-
repa svaret ett antal gånger 
under eftermiddagen.

Tennisplanen i Älvängen 
mellan Kulturhuset och Aro-
seniusskolan är tänkt att bli en 
streetbasketplan. Ale Basket 
har genom ett bidrag från 
Vaknafonden köpt in korgar, 
men dessa är ännu inte upp-
satta eftersom hål skulle åtgär-
das och linjer målas på den nya 
planen.

– Vi beklagar att det har 
dragit ut på tiden. Företaget 
som anlitades under försom-
maren vill inte utföra uppdra-
get förrän det är rätt tempera-
tur. Det ska vara torrt och inte 
för kallt, förklarade Eje Eng-
strand.

– Och det har alltså inte 
funnits en enda dag sedan i 
våras med torr väderlek? fråga-
de Frida Aronsson från Aro-
seniusskolan som med all rätt 
ifrågasatte fördröjningen och 
gärna ville ha ett klockslag för 
när basketplanen skulle vara 
klar.

Ledetvägen
En av de fränaste debatterna 
föranleddes av Himlaskolans 
Tobias Ailis interpellation 
angående Ledetvägen. Tobias 
påpekade behovet av farthin-
der för att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter.

– Vi planerar att enkelrikta 
Ledetvägen och bygga en 3,5 
meter bred gång- och cykelba-
na från kommunhuset till Fu-
rulundsvägen. Vidare måste 

Aleborna generellt sett res-
pektera de trafikregler som 
gäller och visa större hänsyn, 
svarade Miljö- och byggnämn-
dens ordförande Rolf Gus-
tavsson (s).

Det svaret gav Tobias Aili 
än mer vatten på sin kvarn.

– Att enkelrikta skapar inte 
lägre hastighet, tvärtom. När 
du inte längre löper risk att 
möta någon kommer du att 
köra ännu fortare. De som bor 
i början av Ledetvägen, när-
mast kommunhuset, kommer 
dessutom att tvingas köra runt 
hela Alafors och via Alingsås-
vägen ut till 45:an.

Rolf Gustavsson hävdade 
att den enkelriktade vägens 
minskade bredd kommer att 
göra det svårt att köra fort. 
Att sätta upp vägbulor gör att 
husen skakar när bussarna kör 
över dem, vilket inte är en bra 
lösning för Alaforsborna.

Ett förslag om en gång- 
och cykelbana längs Ledet-
vägen kommer att ställas ut 
under våren 2008. Mopedkö-
ring kommer att vara förbju-
det på gångbanan, därmed ska 
de oskyddade trafikanterna – 
främst elever på väg till skolan 
– känna sig trygga.

Utökad busslinga?
Från Bohusskolan kom en in-
terpellation om slingan för 
Jennylundsbussen (401/404) 
kommer att utökas när Ban-
dyhuset står färdigt. Kom-
munstyrelsens vice ordföran-
de, Jan Skog (m), konstatera-
de i ett svar att en förbättrad 
kommunal transport till Jen-
nylundsområdet med största 
sannolikhet blir nödvändigt i 
framtiden.

En följetong i ungdoms-
fullmäktige 
är skolmaten. 
Denna gång 
ställdes en in-
terpellation 
från Himla-
skolan, där 

önskemålet var att byta ut de 
maträtter som ingen äter till 
mer uppskattad mat.

– Skolmaten har dubbla 
funktioner, dels ska den inne-
hålla näring dels ska den vara 
variationsrik för att ge er en 
pedagogisk bild av olika mat-
rätter. Självklart kan ni på-
verka maten, men det gör ni 
genom matråden på respekti-
ve skola. Grundinställningen 
är ändå att maten ska vara så 
variationsrik och näringsrik-
tig som möjligt, betonade Eje 
Engstrand.

Himlaskolan var också irri-
terad över den dåliga standar-
den på duscharna i omkläd-
ningsrummen i idrottshallen. 
Ibland bara kallvatten och 
ibland inget vatten alls.

– Vi känner till proble-
met och kommer att byta ut 
varmvattensystemet. Någon 
eller några vet hur man kan 
stänga av varmvattnet, vilket 
de finner synnerligen roande. 
Därför kommer vi nu att se 
över detta, sa Tekniska nämn-
dens ordförande Willy Köl-
borg (s).

Innan debatten släpptes fri 
föredrog kommunalråden om 
sina förslag till strategisk plan 
och budget för 2008-2010. 
Dessutom redogjorde ung-
domslots, Sven Nielsen, om 
hur ungdomar kan påverka i 
Ale kommun. Han talade om 
Ungdomsrådet som styr delar 
av vad som sker på fritidsgår-
darna. Han talades sig också 
varm för det påverkanstorg 
som arrangerats i Bohussko-
lan i våras, där politiker och 
ungdomar diskuterade ange-
lägna frågor.

Nog finns det chans att på-
verka även som ung i Ale, men 
det är som Eje Engstrand ut-
tryckte saken; ”En kommun 
är väldigt trög att påverka, det 
går men det tar tid.”

– Krav på mopedställ

Tobias Aili, Himlaskolan, var starkt kritisk till förslaget att 
enkelrikta Ledetvägen.

I ALAFORS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vill du bo bekvämt och modernt med 
naturen omkring dig och samtidigt nära 
till stad och shopping?

I anslutning till Vättlefjälls naturområde med gångavstånd till 
Surtesjön bygger vi 43 nya fräscha lägenheter på 2-4 rum och 
kök med yta från 58 till 98 kvm. Lägenheterna får balkong eller 
uteplats och garage kommer att fi nnas i källarplan.
Preliminär infl yttning hösten 2009. 

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Solveig Strand, säljansvarig
Telefon: 031-704 56 09
E-post: solveig.strand@riksbyggen.se

Utsiktsläge i Bohus

Skarp ton i ungdomsfullmäktige

Kommunalråden Jan Skog (m) och Elaine Björkman (s) redo-
gjorde för sina budgetförslag.

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Tisdag 6 november
har vi tävlingen

Vem vet vad?
i Starrkärrs bygdegård kl 18
för Starrkärrs Centerkvinnor

och för
Skepplanda Centerkvinnor

hos Margit Johansson, 
Alvhem kl 18.

Välkomna!
Välkomna! /Styrelsen

ÖPPNA MÖTEN
Älvängens S-förening

Onsdag 31 oktober kl 18.00
Allaktivitetshuset

(dagcentralen Älvängen )

Tema: Bostadsförsörjning 
– Var och hur skall man bygga ?

2:a träffen blir den 14 november
Tema: Handel 

– vilka typer av affärer osv, behöver vi?

3:e träffen blir den 28 november
Tema: Kommunikationer 

– hur blir det med pendeltåg, bussar m.m.?


