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Sedan urminnes tider 
har det bott männis-
kor i Hålanda och barn 

som åkt med buss till skolan.
Jag har tre barn, 22, 14 och 
12 år. När min äldsta son 
började på Garnvindesko-
lan i Skepplanda fungera-
de skolbussarna bra, vi hade 
”Mikael-bussen”, en 20-
sitsig buss med en omtänk-
sam chaufför, som körde 
barnen direkt till och från 
skolan. Vilken trygghet!

Därefter har det bara 
blivit sämre och sämre med 
bussarna för barn och ung-
domarna i Hålanda. Över-
fulla bussar, där eleverna fått 
stå upp i bussen på vägen 
hem. Som många kanske 
vet så är vägen till Hålan-
da mycket krokig och säker-

heten varit under all kritik. 
Långa väntetider i Älväng-
en och Skepplanda eftersom 
man inte anpassat skoltider-
na med bussarna. Många år 
har det blivit samtal med 
bussbolag, skola med mera 
för att försöka ordna till det 
för ungdomarna, så att de 
hinner komma hem i tid. 
Ibland har man lyckats och 
ibland har det gått mindre 
bra.

När nu yngsta sonen 
skulle börja 7:an i höst så 
vädjade jag på föräldramö-
tet i maj på Alboskolan, att 
var snäll och ta hänsyn till 
Hålandabarnen, och anpassa 
bussarna efter schemat. "Ja-
visst det skall vi göra", fick 
jag till svar av rektor Robert 
Hulander.

Jag lutade mig tillbaka 
och tänkte, nu, nu äntligen 
så är det någon som tar itu 
med detta. Men ack vad jag 
bedrog mig, sonen kommer 
hem med schemat som är en 
fullkomlig katastrof. 

Det går två bussar till Hå-
landa på eftermiddagen från 

Älvängen, 14.30 och 15.45.
Det passar inte alls när 

eleverna slutar, 14.20, 14,40, 
15.00 (hyfsat ok), 13.55 (ok)

Exempel: Måndag börjar 
8.35, åker buss hemifrån kl 
7.15, kommer med bussen 
16.18. det är nio timmar he-
mifrån för en 12-åring, (där-
efter 2 km gångväg hem).  
Det innebär att det inte är 
lätt att utöva några fritids-
aktiviteter för att inte tala 
om när man skall orka göra 
läxan efter en nio timmar 
lång dag hemifrån.

Rektorn har lovat att se 
till tiderna, men efter en 
månad i skolan så är det inte 
mycket bättre.

Varför skall det var så 
här? Var finns kommuni-
kationen mellan skola och 
bussbolag? Med all respekt 
för att Aroseniusskolan har 
ett stort upptagningsområde 
med elever som bussas till 
många olika håll, så borde 
man väl ändå ha den bästa 
statistik för att lyckas sam-
ordna skoltider med buss-
tider. Sträckan Älvängen – 

Hålanda är ca 1,5 mil.
Att bo på landet med den 

livskvaliteten det innebär 
för oss, borde väl inte straf-
fas. Jag vet att jag har många 
föräldrar och elever med 
mig, för det klagas mycket 
runt om i stugorna.

När ungdomarna ibland 
har bett att få gå tidiga-
re från någon lektion för 
att hinna med den tidiga-
re bussen, så blir svaret: 
”Du får ta nästa buss”.  
Den stressen de upplever 
på eftermiddagarna för att 
skynda sig och kanske hinna 
med den tidiga bussen hem, 
skall de inte behöva utsät-
tas för.

Denna okunskap om var 
eleverna bor kanske kunde 
förbättras med en sightsee-
ingtur i kommunen, för de 
ansvariga.

Med hopp om bättre 
busstider och säkrare resa 
för ungdomarna (sämre kan 
det ju nästan inte bli).

Frustrerad mamma med 
ungdomarnas bästa i tankarna

Anpassa skolbussarna efter schemat

Hur kan det vara möj-
ligt att sakna vi-
sioner för att en 

motion avslås? Att dessut-
om kalla ett parti för röst-
boskap för att det i samma 
fråga för att det inte finns 
samstämmighet med mo-
deraternas motion om ett 
mot för nya väg 45 i Alvhem 
känns barockt. Vi kan tänka 
fritt och röstar således som 
vi anser vara bäst utifrån vad 

vi tycker.
 Icke för ty har du rätt 

ALLA är vi röstboskap 
eftersom vi oftast har samma 
åsikt i majoritet/opposi-
tionspartierna. Men kasta 
inte sten om du sitter i 
glashus.

Tänk bara FRA-lagen, 
om du vet hur det röstades 
igenom i riksdagen är det 
kanske bäst att att inte säga 
så mycket.

Hur visionen ser ut för 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
går att läsa i Strategiskplan 
för 2009-2010 som kommer 
att antas i fullmäktige den 
29/9 med oss som röstbo-
skap.

För Vänsterpartiet i Ale
Ingmarie Torstensson

Gruppledare

Svar till Markus Larsson om att sakna visioner

Majoritetspartier-
na i Ale (s), (v) och 
(mp) har i dialog 

med många utvecklat den 
strate-giska planen med 
budget för perioden 2009 - 
2010 -- en tvåårsbudget -- 
i syfte att tydlig-göra verk-
samhetsdirektiv och riktlin-
jer. Alebornas behov finns 
kopplade till nyckelorden 
nära, nytänkande och na-
turligt.

Aleborna ska känna trygg-
het, framtidstro och delak-
tighet. Aleborna ska mötas 
med omtanke, inlevelse och 
respekt utifrån en helhets-

syn. Aleborna ska erbjudas 
verksamheter med kvalitet, 
tillgänglighet och effektivi-
tet. I mötet med Aleborna 
ska arbetet utgå från den 
enskildes perspek-tiv och 
från ett helhetsperspektiv på 
Ale kommun.

Barn och ungdoms sats-
ning på skolan (10 Mkr 
under tre år) med särskilda 
pengar till pedagogiskt 
utveckllingsarbete och stöd 
till elever med svårigheter 
pågår. Barn- och ungdoms-
nämnden får ytterligare 
4 Mkr utöver pengar för 
målgruppsförändringar. 

Sommarjobb, sommarlovs-
verksam-het och en liten 
förstärkning av kulturen ger 
flera framtidsmöjligheter. 
Alla gymnasieskolor är idag 
konkurrensutsatta och vi ska 
stärka vår skola, så att ung-
domarna i större utsträck-
ning väljer Ale gymnasium. 
I bred dialog ska också en 
framtidsinriktad skolplan 
utformas.

Trygghet är vår andra 
prioritering. Viktigast är 
att ha en god bostad och 
ett arbete, vi ser tillväxt i 
infrastruktursatsningen och 
näringslivsutveckling i kom-

munen och detta möts upp 
med ett varie-rat boende och 
mark för försäljning. Kol-
lektivtrafiken kommer att 
utvecklas i och med ändrade 
resemönster. 

Kommunen har knappt 
2 000 anställda och det är 
dessa som i mötet med Ale-
borna ger en mycket kvali-
ficerad service. Vi kommer 
med servicedeklarationer att 
kunna redovisa vad det kom-
munala åtagandet är under 
de kommande åren.

Den tredje priorite-
ringen är entreprenöriellt 
tänkande som ska prägla 

all verksamhet. EnergiTek-
nisktCentrum kommer 
troligen att vara porten till 
framgångsrika företagseta-
bleringar, precis som hittills, 
inom sektorerna batteri, 
bränsleceller och ny ener-
giteknik. Minskade utsläpp 
av växthus-gaser är en prio-
riteringsfråga och detta ska 
en särskild arbetsgrupp titta 
på och lämna förslag under 
2010.

BanaVäg i Väst projektet 
gör vid sidan av väg- och 
järnvägsbygget stora insatser 
tillsammans med kommunal 
personal för att utveckla 

området mellan kommuni-
kationsstråken och älven till 
ett modernt rekreationsom-
råde. Våra naturområden 
Risveden, Ale fjäll och Vätt-
lefjäll är angelägna och vik-
tiga områden för rekreation, 
besök dem gärna.

Vi kommer att klara detta 
med oförändrad skattesats, 
men det kommer att kräva 
tuffa priorite-ringar, men 
målen är tydliga och vägen 
utstakad.

Jarl Karlsson (s)
Göran Karlsson (v)

Peter Rosengren (mp)

Nära, nytänkande och naturligt stärker Alebornas välbefinnande

Vi i majoritetspartier-
na i Ale (s), (v) och 
(mp) kommer i kom-

munfullmäktige presente-
ra en strategiskplan med 
budget för perioden 2009 – 
2010. 

I denna nya strategiska 
plan finns flera satsningar 
som vi vill lyfta fram. Första 
är ett uppdrag till Västtra-
fik, där vi ber dem titta på 
hur mycket det kommer att 
kosta att låta våra ungdomar 
kunna åka på kvällstid med 
sina skolkort. Detta ser vi 
som en väldig positiv sats-
ning. Då den skulle göra att 
våra ungdomar kommer att 
kunna nå hela kommunen 
och alla våra ungdomsgår-
dar, vilket har varit ett öns-
kemål under en längre tid. 
Dels kommer många unga 
människor se kollektivtrafi-
ken som ett naturligt och bra 
sätt att ta sig fram på. Detta 
kommer förhoppningsvis 
leda till att fler tar buss och 
tåg även senare i livet.

Den andra satsningen 
som är värd att uppmärk-
samma är en satsning på 
barnkultur med 200 000 
kronor som tillförs 2009 
och 500 000 kronor 2010 
och detta är för att kunna 
erbjuda skapande verk-
samheter och konstnärliga 

upplevelser för alla barn 
och unga. Det känns bra att 
kunna tillföra dessa pengar 
till en redan bra verksamhet. 

Del tre av dessa satsningar 
är att vi även fortsättningsvis 
skall ge sommararbetsplatser 
för skolungdomar. Detta ser 
vi som en viktig satsning på 
våra unga i samhället. Som 
förhoppningsvis leder till 
somrar av innehåll och egen-
värde för de cirka 200 som 
kommer att kunna få dessa 
chanser till ett sommarar-
bete. Dessutom fortsätter 
satsningen med sommarlä-
ger på Krokholmen.

Den fjärde satsningen 
är att under 2009-2010 
kommer vi i kommunen att 
starta ett pilotprojekt inom 
vård och omsorgsnämndens 
verksamhet, med perso-
nal kläder. Det kommer i 
inledningsvis att starta på 
en arbetsplats. Detta är en 
satsning som vi under en 
längre tid velat göra och nu 
är glada att vi kunnat ta det 
första steget.

Johnny Sundling
Ordförande Vänsterpartiet

Eva Ericsson
Ordförande Socialdemokraterna

Marcus Larsson
Ordförande Miljöpartiet de gröna

Utveckling för framtiden
Det här är en bra och 

genomtänkt budget. 
Vi har träffat che-

ferna i förvaltningarna för 
att höra hur deras verklig-
het och behov ser ut och vi 
har jobbat mycket med att 
fånga upp förändringarna 
som pågår i vårt Ale. Vårt 
budgetförslag innehåller 
flera satsningar. Många sats-
ningar går till barn och ung-
domar.  

Alla vi tre majoritetspar-
tier vill bland annat sänka 
biljettpriset från tre till två 

kuponger inom Ale. En 
sådan sänkning skulle ge väl-
digt många lägre kostnader, 
även ungdomarna som på så 
sätt skulle få sänkt från två 
till en kupong. Alla tre parti-
erna är överens om att satsa 
på kollektivtrafiken i olika 
former och vi väntar nu på 
svar från Västtrafik innan vi 
kan gå vidare.

Den strategiska planen 
som vi tagit fram parallellt 
med budgeten beskriver 
HUR vi vill att saker och 
ting ska göras. Hållbar 

utveckling pekas ut som ett 
generellt perspektiv för all 
verksamhet och vi tittar sär-
skilt på bostadsbyggandet. 
De närmsta åren kommer 
det att byggas väldigt mycket 
nytt i Ale för livets olika 
behov och intressen. Den 
strategiska planen säger att 
minimal klimatpåverkan ska 
genomsyra planeringen och 
energieffektiva lösningar 
som exempelvis passivhus 
bör utgöra en betydande 
andel av nybyggnationen. 

Majoritetspartierna före-

slår samtidigt att totalt fem 
arbetsgrupper utses där en 
grupp ska arbeta med miljö- 
och klimatområdet för att ta 
fram förslag på hur Ale kan 
bidra med lägre utsläpp av 
växthusgaser. Andra grupper 
ska jobba med utveckling 
inom skolan och inom vård- 
och omsorgssektorn.

Torbjörn Köre (mp)
Elaine Björkman (s)

Ingmarie Torstensson(v)

Vi föreslår en genomtänkt budget!

astmaoallergiforbundet.se

Tål du 
inte all mat?

Bli medlem du också

Vi söker franchisetagare
Vi söker franchisetagare till vår butik i Ale. Om du kan tänka dig att bli 
egen företagare med allt vad det innebär av engagemang och hårt arbete, 
men också av gemenskap och ett utvecklande och roligt yrke, ska du 
höra av dig till oss.

Läs mer på vår hemsida: www.hemtex.se under Franchise.

Vi vill ha din anmälan senast den 10 oktober. Vid frågor kontakta 
Mona Adawi, 033-20 84 05.

www.hemtex.com


