
Julhandeln avslöjar bris-
terna i det svenska folk-
hemmet. Vi handlar som 

aldrig förr .Handelns utred-
ningsinstitut har tagit fram 
en prognos som visar på att 
decemberförsäljningen för 
första gången överstiger 
60 miljarder. I genomsnitt 
kommer varje svensk att 
köpa varor för 6800 kronor i 
december. En orsak är givet-

vis att givmildheten är stor i 
juletid men en annan orsak 
är också att föräldrar som 
inte finns där för sina barn 
eller har tid för dem försö-
ker lösa detta med presen-
ter. Men barn och vuxna mår 
inte bättre för det utan anta-
let barn och vuxna som har 
besvär med ångest och oro 
har ökat. Psykisk ohälsa är 
enligt Statens folkhälsoinsti-

tut ett av de största folkhäl-
soproblemen i Sverige och 
EU. 

Barnens högtid
Julen skall ju vara barnens 
högtid men för många barn 
blir den inte det. Julen blir 
en tid som man inte ser fram 
emot med tindrande ögon och 
glada förväntningar utan med 
stor oro. Minst tvåhundratu-

sen barn har en eller två för-
äldrar som är missbrukare. 
För dessa barn är juletiden 
en tid av ångest och oro. När 
andra barn pratar om önske-
listor och julklappar så är jul-
tiden för dessa ångestladdad 
med ett alltför stort drickan-
de av föräldrarna.

IOGT har just nu en kam-
panj som man kallar ”Alla 
barn har rätt till en vit jul, låt 
så många barn som möjligt få 
en alkoholfri jul” där man kan 
skriva på ett kontrakt och ta 
ställning för barnen i jul och 

låta julen vara vit. Kanske skall 
du också ta ställning till en vit 
jul i år?

Ett julklappstips till för-
äldrar kan ju vara att ta tillva-
ra den efterlängtade juletiden 
till att vara tillsammans med 
era barn. Detta kan nog för 
många barn vara en mer efter-
längtad present än någonting 
annat. Glöm 
inte heller 
bort alla barn 
och vuxna i 
er omgivning 
som är sär-

skilt utsatta och erbjud dem 
en gemenskap utanför den 
slutna familjehögtiden. Det 
är en gåva som står julens ur-
sprungliga budskap nära.

Sune Rydén
Kristdemokraterna
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Vägbeskrivning: Sväng av E45 vid Bengts Husvagnar, följ skyltar

Välkomna till Lokvägen 8 i Alvhem önskar Tina & Viveka

MELLANDAGSREA 

UPP TILL 50%
TORSDAG-FREDAG KL 12-19

www.belladonna.snabber.se
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Älvängen

Ring 0303-74 88 93
Repslagarevägen, Älvängen

Klart med bygglov för pendeltågsstationer i Ale
ALE. I veckan antogs 
bygglov för de fem 
pendeltågsstationer 
som ska byggas i Ale 
kommun.

Exakt när byggstart 
kommer att ske är ännu 
oklart.

– Vad jag däremot kan 
säga är att projektet 
ska vara färdigt 2012, 
säger Bert Andersson 
projektsamordnare och 
ansvarig för den fysiska 
planeringen för väg- 
och järnvägsutbyggna-
den i Ale kommun.

Pendeltågsstationerna i 
Älvängen, Nol, Nödinge, 
Bohus och Surte kommer att 
få det utseende som tidiga-
re har presenterats i gestalt-
ningsprogrammet.

– Det blir robusta statio-
ner. Materialet kommer att 
bestå av en hel del glas, men 
även sten. Invändigt blir det 
klinkers. Stationerna kommer 
att ha en fin standard och god 
miljö, säger Bert Andersson 
och fortsätter:

– Det ska bli öppna ytor, 
inga skymda utrymmen. Det 
ska upplevas som tryggt och 
säkert för besökaren och 
syftet är det ska bli attraktivt 
att åka kollektivt.

Stämmer det att statio-
nerna på respektive ort ska 
förses med olika färger?

– Ja, det finns planer för 
det. Färgsättningen för de res-
pektive samhällena är inte be-
stämd, men tanken är att klin-
kersytan ska se olika ut bero-
ende på var man befinner sig 
i kommunen. 

Kommer det att finnas 
någon affärsverksamhet 
knuten till stationerna, ex-
empelvis någon kiosk?

– Det är en medveten stra-
tegi från vår sida att vi har lagt 
stationerna nära centrums 
knutpunkt där det finns till-
gång till kiosk, säger Bert An-
dersson.

Vem kommer att bygga 
stationerna och hur ser fi-
nansieringen ut?

– Det kommer att ske en 
upphandling. Det är olika 
aktörer som står för finansie-
ringen, Västtrafik, Vägverket 
och Banverket bland annat. 
Även kommunen skjuter till 
en del pengar, avslutar Bert 
Andersson.

JONAS ANDERSSON
Älvängen, Nödinge, Nol, Bohus och Surte är de orter i Ale där pendeltågsstationer kommer 
att byggas. Varje ort kommer att få sin färg på klinkersytorna.

– 2012 ska trafiken vara igång

Ge barnen mer tid i julklapp


