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Tekniska nämnden beslutade 
i torsdags att under en för-
söksperiod på ett år använ-

da bränslet Eco-par i några av sina 
fordon på Sörmossens återvinnings-
station. Det handlar om en hjullas-
tare, en bandtraktor och en sopbil 
som kommer att köras på bränslet. 

Bränslet är betydligt renare och 
helt blandbart med vanlig diesel. 
Bränslet är miljövänligare i alla av-
seenden, från produktion och han-
tering till avgasutsläpp. Kvävediox-
idutsläppen minskar med 50 %, kol-
dioxidutsläppen med 10-30 %, ut-

släppet av skadliga partiklar i de 
flesta fall med 50 % och av andra 
miljöfarliga ämnen med upp till 90 
%. 

Ytterligare en fördel med Eco-
par är att det inte klassas som far-
ligt gods. Spill och utsläpp skadar 
inte mark och vatten på samma sätt 
som vanlig diesel. Bränslet är testat 
sedan 2001 på olika typer av fordon, 
allt från lastmaskiner och bussar till 
personbilar. Det är ingen skillnad 
mellan Eco-par och vanlig diesel 
när det gäller förbrukning, smörj-

ning, effekt, kallstart vinter-
tid eller någon annan tek-
nisk faktor. 

Går försöket bra har man 
avsikt att utöka användan-
det. Beslutet att på prov an-
vända Eco-par är därför 
ett viktigt steg närmare en 
bättre miljö i Ale kommun.

Minna Ljungberg  (mp)
Willy Kölborg (s) 

Sven Engldahl (v)

Vi är inte bara 
mammor, vi är bibli-
oteksbesökare också! 

Under hösten har vi delta-
git i sagostunder på bibliote-
ket i Surte tillsammans med 
våra barn som är mellan 4 
och 8 månader. Barnen får 
höra sagor och ramsor, träffa 
biblioteksekorren och får en 
tidig introduktion till läsan-
det, lyssnandet och till bib-
lioteket. Barnen deltar med 
stor behållning! 

Vi hoppas att dessa sa-
gostunder är början på en 
lång relation till Surte bib-
liotek som har så mycket 
att erbjuda.  En förutsätt-
ning för detta är naturligt-
vis att biblioteket får finnas 
kvar och har ordentliga öp-
pettider. Andra förutsätt-
ningar är att det finns perso-
nal och tillräckligt med re-
surser för bokinköp och ar-
rangemang som till exempel 
sagostunder. 

Därför är det mycket oro-
ande att det finns planer på 

att skära ner i verksamhe-
ten, så drastiskt att öppetti-
derna halveras, att de aktivi-
teter för barn som bedrivits 
under hösten inte kan fort-
sätta till våren och att bibli-
otekets självklara medverkan 
i förskola och skola hotas.

Den försämring som 
detta innebär för barn som 
bor i Surte (och Skepplan-
da med flera orter i Ale som 
också finns med i neddrag-
ningsplanerna) är bara en 
aspekt av dessa trista planer. 
Biblioteket lockar med sitt 
breda utbud människor från 
alla åldrar och bidrar till 
känslan av att vi bor i ett le-
vande samhälle. 

Surteborna har sagt det 
förut och vi säger det igen: 
Vi vill ha ett fungerande 
bibliotek här i Surte! 

Anna Berts
Jennie Jacobi

Sandra Västanpihl 
och Teresa Ypyä

Tekniska nämnden beslutar att 
använda alternativt bränsle på 
Sörmossen

NYTT TELEFONNUMMER!
Folktandvården Skepplanda 
har nytt telefonnummer 
fr.o.m. 2008-10-01

Det nya numret är 0303-74 33 20 

Trevlig höst
önskar personalen på

Folktandvården i Skepplanda

Surte bibliotek – en 
viktig tillgång för Surte!

I föreningens ”Solresor 
u.p.a:s” regi gick färden 
först till Kvibille Värds-

hus, där vi förplägades med 

kaffe, hembakad hålkaka 
med cheddarost samt pep-
parkaka med ädelost. Efter 
serveringen gavs vi tillfäl-

le att köpa ortens goda ostar, 
till exempel whiskycheddar 
samt goda ädelostar. En kor-
tare promenad i solen fick 
avsluta vårt uppehåll.

Färden gick vidare till 
vårt nästa mål, som var 
Hovs Hallar på Bjärehalv-
ön mellan Båstad och To-
rekov. Där fick vi uppleva 
den fantastiska utsikten över 
Laholmsbukten och Hal-
lands Väderö. I restaurang-
en serverades vi en god lax 
med tillbehör. Efter lunchen 
kunde vi vandra på de branta 
stigarna och se den säreg-
na klippiga naturen med 
raukar. Vi skymtade fastlan-
det i soldiset.

Nästa mål på vår resa var 
Norrvikens Trädgårdar vid 
Båstad. Trädgården anlades 
av Ruben Albelin i början 
av 1900-talet och korades 
2006 till Sveriges vackraste 
park. Under en timma gui-
dades vi genom de tio olika 
trädgårdarna. En fantas-
tiskt vacker, men för en del 
av oss ganska strävsam upp-
levelse. På hemvägen be-
söktes den riksbekanta Sjö-
nevads Gästis (15 km från 
Falkenberg). Där stod kaf-
febordet dukat med hemba-
kat kaffebröd. Gästgivargår-
den hade sin storhetstid som 
skjutsstation på 1850-talet.

Efter denna fika var det 
dags för hemfärd. Vi tackar 
vår reseledare Monica samt 
vår chaufför för en trevlig 
och upplevelserik resa med 
utlovad sol hela dagen.

Stig Andersson 

PRO Ale Norra i Söderled

INFLUENSA-
VACCINATION

Nu är det dags....
Älvängens vårdcentral kommer att ha 

drop-in mottagning för 
influensavaccination följande datum:

Tisdag 21/10 kl.17-19

Torsdag 23/10 kl.17-19

Lördag 25/10 kl.10-12 

Onsdag 29/10 kl.17-19

Välkomna in!

BOHUS. Från tisdag 7 ok-
tober planeras trafiken på 
E45 i södergående rikt-
ning mellan Lilla Viken 
och Jordfallsbron att ledas 
om på två körfält.

Sträckan är cirka en ki-
lometer lång. Trafiken i 
norrgående riktning påver-
kas inte. Trafikomledning-
en beror på förberedande 
arbeten inför kommande 
bergarbete.

– Det är en hel del berg 
som ska sprängas bort och 
därav anledningen att vi 
får leda om trafiken, säger 
Sara Oscarson, informatör 
på BanaVäg i Väst.

– Det kommer att ske 
ett antal trafikomledning-
ar under projektets gång. 
Detta är emellertid den 
första på just denna etapp, 
avslutar Sara Oscarson.

JONAS ANDERSSON

Trafiken leds om norr om Bohus


