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Ale Elföreninge Ee EA
informerar....ororinf

- Önskar Elföreningen

Styrelsen för Ale Elförening ek. förening
har beslutat att förändra elnätavgifter 
 och anslutningsavgifter. 
Gäller från 1 januari 2008.
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14,0 3,5 17,5

Söndagen den 9 decem-
ber var det julmark-
nad i Älvängen. Många 

barn fick handla själva och 
gå runt och titta. Vid ett 
stånd sålde man soft air 
guns. De vuxna sålde dessa 
vapen till alla som ville köpa. 
På Madenskolan i veckan 
har flera av dessa vapen dykt 
upp på rasterna.

Jag vill upplysa alla om 
att vapnen kan skada elev-
erna och att det överhuvud-

taget är olagligt att ta med 
sig dem till skolan. Jag har 
gått runt i klasserna och 
talat med barnen om hur det 
ligger till. De hade inte en 
aning om att man inte fick 
använda dem.

Efter samtal med polisen 
meddelas följande:

Soft airguns jämförs med 
luftpistol. Det krävs tillstånd 
att inneha ett sådant vapen. 
Man måste dessutom vara 18 
år. De som sålde bröt/bryter 

mot vapenlagen och de som 
inte har tillstånd och dess-
utom är under 18 år bryter 
också mot lagen (ordningsla-
gen). 

De vapen som hittills har 
dykt upp, har beslagtagits 
och föräldrarna får komma 
till skolan och hämta dem.

Gerd Philipson 
Rektor Madenskolan

Soft airguns beslagtas

Snart börjar eländet. 
Det börjar en vecka 
före jul ungefär och 

håller på till efter trettonhel-
gen. Konstigt att det nästan 
exakt följer barnens skol-
lov… Vilket då ? Jo de tju-
tande raketerna.
Smällare är ju förbjudet, så 
då kallar man det raketer 
(med höga tjut). Raketer får 
endast köpas och användas 
av personer över 18 år, men 
de som smäller är konstigt 
nog barn.

Köper ni föräldrar till 
barnen eller säljer ni affärer 
till dem? Servicebutiker och 
cykelaffärer säljer, vad har 
smällare med cyklar att göra 
förresten? Pengar kanske att 
tjäna. 
Spädbarn, gamla människor, 
människor som varit med 
om krig, vilda djur och tama 
djur mår fruktansvärt dåligt 
denna månad för att barnen 
ska roa sig. Hästar flyr och 
skadar sig och andra, flyk-
tingar gömmer sig under 

bordet (jag vet), barn skadas 
och hundar vågar inte gå ut 
och göra sina behov. Allt för 
att våra barn ska ha roligt. 
Alla affärer som i år inte 
säljer smällare före nyår 
önskar jag en God Jul och 
Gott Nytt År!
Om man skjuter raketer på 
Nyårsafton endast, så kan vi 
rädda hålla oss undan och ni 
andra får säkert mycket fest-
ligare!

Monica

Snart börjar eländet med 
raketer och smällare igen

Sverigedemokraterna tar strid för Ledetvägen

Ta bort den tunga 
busstrafiken
Frågan om den starkt 

trafikerade Ledetvägen 
har inte kunnat hante-

rats på ett rationellt sätt utan 
man har tvekat till att ta i 
med nödvändiga åtgärder.

Ett stort problem är buss-
trafiken. Trafik med tunga 
bussar här borde ha upp-
hört för länge sedan. Det är 
varken rationellt rese- eller 
trafiksäkerhetsmässigt att 
köra en sådan linjesträck-
ning, inte minst sedan buss-
trafiken enkelriktades mins-
kade busstrafikens nytta. Det 
första man bör göra är att 
dra in denna busstrafik och 
ersätta den med så kallad 
Flexlinje. En Flexlinje kan 
ge bättre service åt äldre som 
har ringa glädje av dagens 
klumpiga busstrafik. I dag 
finns det många bussar med 
helt orationella turer. Den 
tunga busstrafiken leds istäl-

let via Alingsåsvägen och blir 
både mer logisk snabbare att 
resa med, hållplatserna Ala-
forskiosken och Himlasko-
lans bussplan rustas upp till 
moderna terminaler. Den 
tunga busstrafikens nuvaran-
de linjer blir då 403 på Le-
detskolan och 402 på Ala-
forskiosken.

Sverigedemokraterna 
föreslår att:

– Den planerade enkel-
riktningen av Ledetvägen 
hävs och istället ges fartbe-
gränsande åtgärder.

– Den tunga busstrafi-
ken får en ny sträckning via 
Alingsåsvägen mellan håll-
platserna kiosken och Him-
laskolans terminal. Rese-
närerna hänvisas istället till 
hållplatserna via kioskens 
och Himlaskolans, dessa 

rustas senare upp till moder-
na terminaler med säker bil- 
och cykelparkering.

– En ny ersättande Flex-
linje införes som kompen-
sation åt främst de äldre re-
senärerna. Flexlinjen skall 
finnas vardagar kl 9-16 och 
lördag-söndag mellan kl 9-
14 och genom förbeställning 
kan man till exempel köra 
den även via Hälltorp och 
Älebräcke, huvudsträckning-
en skall vara Alaforskiosken 
– Björkliden – kommunhu-
set – Älvängens vårdcentral 
–Valbohemmet –Älvängens 
bibliotek –Centrum – pen-
deltågstationen där man 
även ger god passning till 
Trollhätte- och Karlstadtå-
gen.

Sverigedemokraterna
Börje Ohlsson


