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Svar på insändare i Alekuriren vecka 47 angående vägarbetsområde vid Ale Torg

BanaVäg i Väst ser över trafikanordningar 
– säkerheten i främsta rummet
Vi har fått frågor och 

synpunkter på våra 
trafiklösningar på 

E45:an för sträckan Nö-
dinge-Nol. Tack till er som 
hör av er. Trafikanordning-
arna som valts är anpassa-
de för en normal 70-sträcka. 
Men även vi ser att nuva-
rande lösningar behöver ses 
över för att förstärka säker-
heten ytterligare. Vi går nu 
igenom trafikanordningarna 

tillsammans med vår entre-
prenör. Några åtgärder har 
redan vidtagits: 
• Väjningsplikt för påfarten 
norrut vid Ale Torg
• Blågula markeringskyltar 
på betongelementen för att 
tydliggöra att vägen svänger
• Krockskydd på betongele-
menten
Inom kort ska dessutom 
kompletterande skyltar som 
visar vävning monteras cirka 

200 meter söder om Ale 
Torg. Vi har också ett löpan-
de samarbete med ambu-
lans och räddningstjänst för 
att trygga deras framkomlig-
het. Ökad trafiksäkerhet är 
ett viktigt mål i utbyggnaden 
av väg och järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Säkerheten är något som vi 
inte är beredda att tumma 
på, varken under eller efter 
byggtiden.

Bo Larsson, 
övergripande projektledare 

BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-
Älvängen

I ett öppet brev i Aleku-
riren vecka 42 till Ut-
bildnings- och kul-

turnämnden skrivs bland 
annat: "Var är kommu-
nen på väg att satsa på?" Är 
det Nödinge och Älväng-
en, som skall prioriteras, är 
det meningen att de övriga 
samhällena ska tyna bort?

Som Nolbo frågade jag en 
kommuntjänsteman angå-
ende en kommunal lekplats 
upprustning i Nol. Svaret 
jag fick var: "Det görs 
inten upprustning i Nol, 
det är lekplatsen vid golf-

banan i Nödinge som pri-
oriteras." Där finns svaret 
på Surte- och Bohusbor-
nas fråga. För övrigt är 
Nol redan urarmat på all 
service.

Kommunens styrande 
verkar inte veta skillnaden 
på exploatering och ut-
veckling. Vi vill inte heller 
ha mer höghus och stora 
vägar som i Göteborg, utan 
bättre närservice. En massa 
lådhus på bergshöjderna 
är inte utveckling utan ren 
exploatering!

Nolbo

Nol har redan tynat bort

I samband med diskussio-
ner om utbildnings- och kul-
turförvaltningens budget-
problem har det på några 
håll talats om att man skulle 
kunna göra besparingar 
genom att förändra service-
nivån på några skolbibliotek. 
Det skulle till exempel kunna 
handla om att stänga ett 
skolbibliotek en dag i veckan 
eller att ersätta ett skolbibli-
otek med en bokbuss.
I bibliotekets uppgift ingår 
att medverka till att grund-
skolan, som sorterar under 

barn- och ungdomsförvalt-
ningen, uppnår målen för sin 
verksamhet. Man kan säga 
att barn- och ungdomsför-
valtningen köper biblioteks-
tjänsten även om man inte 
blir interndebiterad för kost-
naderna. 

Det är inte acceptabelt att 
en förvaltning har möjlig-
het att ändra förutsättning-
arna för verksamhetsansva-
riga i en annan förvaltning 
utan denna förvaltnings god-
kännande.

Vi föreslår att: kommun-
fullmäktige beslutar att 
uppdra åt Barn- och ung-
domsnämnden att se till att 
avtal upprättas med utbild-
nings- och kulturförvalt-
ningen om förskolornas och 
skolornas behov av biblio-
teksservice på ett sådant sätt 
att det blir uppföljnings-
bart för kommunfullmäktige 
att efterfrågade tjänster le-
vereras. 

Roland Wall (c)
Boel Holgersson (c)

Åke Niklasson (c)

Hota inte våra skolbibliotek
Motion av centerpartiet till Ale kommunfullmäktige

Öppet brev till Monica Samuelsson

Vill ha ett ärligt och 
korrekt svar från Ut-
bildnings- och kul-

turnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson, på 
följande frågor:
1. Vill veta hela kostnaden 
för byggandet av glashyttan?

2. Kostnad av inredning och 
inventarier så som ugn och 
dylikt?
3. Vem bär kostnaderna av 
hyttan och/eller hur detta 
har fördelats?
4. Mötet på museet den 21 
november skulle hållas på 

Lisas Kafé istället för som ti-
digare i samlingslokalen på 
andra våningen. Anledning-
en till detta?

Gammal Surtebo,
född och uppväxt i ett brukshus

Svar på öppet brev från gammal Surtebo

Självklart ska jag ge dig 
svar på dina frågor.

Din första fråga var 
att du ville veta hela kostna-
den för bygget av glashyttan.

Svaret är att bygget med 
inventarier, exklusive ugnar, 
kostade totalt 2 025 110 
kronor. Kommunen fick 
1 miljon från Surtefonden 
varför kommunens kostnad 
blev 1 025 110 kronor.

Din nästa fråga var kost-
naden för inredning och in-
ventarier såsom ugn mm.

Svaret är att ugnarna kos-

tade totalt 369 997 kronor i 
övrigt se svaret under första 
frågan.

Din tredje fråga var vem 
som bär kostnaderna av 
hyttan och/eller hur detta 
har fördelats.

Svaret är att vid en inves-
tering så får nämnden eko-
nomiska resurser för in-
ternhyra och kapitalkostna-
der i den ekonomiska ramen. 
Dessa kostnader belastar 
alltså inte de pengar som ex-
empelvis museet har för sin 
verksamhet.

Din sista fråga är om an-
ledningen till att mötet som 
var tänkt till den 21 novem-
ber skulle varit i Lisa Kafé 
och inte i samlingslokalen.                                                     

Svaret är att vi meddelat 
museet om att vi ville ha en 
lokal för mötet den 21 no-
vember. Någon begäran om 
speciell lokal har inte fram-
förts som jag känner till.

Monica Samuelsson
ordförande Utbildnings- och 

kulturnämnden

16 miljoner är ändå om-
räknat per årsbasis ca 32 
heltidsanställda elevassis-
tenter. Det låter kanske som 
gnäll men vi måste ställa oss 
frågan hur skattepengarna 
används och inte minst ef-
fekterna av just detta använ-
dande. På längre sikt ris-
kerar skola och omsorg att 
tappa i kvalité eftersom jag 
antar att pengar för inkö-
pet och drift av bandyhu-
set bland annat kommer att 
belasta kommunens inves-
teringskonto. I det kontot 

ligger flera tunga poster 
som har att göra med sko-
lans område.

På andra ställen där man 
gjort liknande byggnationer, 
inte bara kommunala, så 
kommer det en följdkostnad 
när plötsligt byggnadens 
funktion gör sig påmind. 
Har man räknat med att 
det kan behövas kylsystem? 
En plåtbyggnad kan bli väl-
digt varm under sommar-
tid. Till detta kommer då 
ev kylsystem och fläktar. 
Samma problem under vin-

tern men då det omvän-
da. Alemässan planeras att 
hålla till i nämnda hus. Kan 
det bli kostnader utöver vad 
som redan nu är redovisat?? 
Kostnader som kommunen 
tvingas stå för utöver köpe-
summan?

Det känns som allt gått 
väldigt fort utan eftertänk-
samhet och kopplingen till 
skolvärlden och dess brist 
på resurser gör att fråge-
tecknen runt prioriteringar-
na ökar.

Tyrone Hansson 

Kul med ett bandyhus
– Men finns det en konsekvensbeskrivning av köpet?

Vägledningssamtal
I år ger vi dig som planerar att börja studera våren 2008 möjlighet att ha 
ett vägledningssamtal först. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare 
gör ni upp en personlig studieplan som passar just dig. 
Ring expeditionen för att boka tid med studie- och yrkesvägledaren.

Hos oss kan du studera:

Svenska 
Svenska som andraspråk
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B 

Engelska
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Matematik
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B, C, D, E

Samhällskunskap
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Naturkunskap
gymnasial nivå A, B

Biologi
gymnasial nivå A, B

Kemi
gymnasial nivå A, B

Fysik 
gymnasial nivå A, B

Datorkunskap
gymnasial nivå

Populärvetenskap
gymnasial nivå

www.ale.se/komvux

För information om studiepoäng och eventuella förkunskapskrav, kontakta vår expedition.

Studera vid Lärcentrum Komvux
Vårtermin 2008: 14 januari – 30 maj

Behörighet till ingenjörsstudier via Teknisk bastermin
I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi en teknisk termin. Den riktar sig till dig som 

behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier.

Förkunskaper: Ma C och Fy A. Se Internet: www.studera.nu för eventuella restplatser..

Yrkesutbildningar för vuxna
Se Internet: www.grvuxenutbildning.com för information om yrkesutbildningar. 

OBS! Sista ansökningsdag för GR yrkesutbildningar är 15 november.

SFI – svenska för invandrare
För information vänd dig till expeditionen.

Särvux
Särvux vänder sig till vuxna med funktionsstörningar och funktionshinder. 

De studerande ska få kunskaper för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Kontakt och information
Expedition 0303-330 341, 330 358

Studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell 

0303-330 139

Ansökningsblankett: skriv ut en från vår webbsida,  

www.ale.se/komvux eller kontakta expeditionen.

Sista 

ansökningsdag 

inför våren 2008  är 

30 
november


