
Jag har bott i Hålan-
da i drygt ett år. Jag har 
redan, tyvärr, börjat kalla 

det Norrland-a.
Igår var jag på mitt första 
ortsutvecklingsmöte. Stefan 
Lydén från kommunen pre-
senterade Medborgarpane-
len och redovisade att det 
inte fanns en enda deltaga-
re från Hålanda. Som man 
bäddar får man ligga, tänkte 
jag. Kommunen verkar inte 
bry sig om oss, då är det 
klart att vi inte tror att vi 
kan påverka. Men att det är 
många som bryr sig märkte 
jag. Bildandet av Hålan-
da Byalag var ett bevis, ett 
annat det faktum att 50 av 
900 Hålandabor var på plats. 
50 personer som inte verka-
de jubla precis, tänkte jag.

Förra året förlorade vi 
förskolan. Kommunen spa-
rade 300.000 kronor. I år 
är sista året bokbussen kör. 

Kommunen sparar 385.000 
kronor. Lila Express sluta-
de köra hit i somras. Barnen 
får ibland vänta flera timmar 
på bussen hem från skolan. 
Snart dras öppettiderna för 
biblioteket i Skepplanda ner. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson förkla-
rade att som politiker måste 
man ha mod att priorite-
ra. Han menade att vi Hå-
landabor kan låna böcker i 
Nödinge där biblioteket har 
öppet 6 dagar i veckan. Med 
vilken buss ska vi ta oss dit, 
tänkte jag. Ordet ”nära” i 
devisen ”Nära, nytänkande 
och naturligt” känns som en 
skymf i detta sammanhang. 
Jarl Karlsson kanske inte 
vet att på biblioteket gör 
man så mycket mer än lånar 
böcker. Det är den enda so-
ciala mötesplatsen som är 
öppen och gratis för alla 
människor - oavsett ålder, 

ursprung, utbildning, hälsa 
eller inkomst. Man träffas 
och deltar i möten, kulturar-
rangemang och workshops, 
man tar del av utställningar, 
kunskap och informations-
teknologi. Det är en mycket 
viktig jämställdhetsinstitu-
tion i samhället!

Sedan berättade Jarl Karls-
son att han vill bidra med 
1.000.000 kronor av kom-
munens pengar till insam-
lingsstiftelsen ”Ett klick för 
skogen” och deras projekt 
”Verle gammelskog”. Då var 
det nog en och annan som 
inte trodde sina öron. Var 
det detta som han menade 
med att ”ha mod att priori-
tera”? Det är klart man be-
höver mod om man priori-
terar så galet, tänkte jag.

Sverige satsar mycket 
pengar på Norrland och 

andra glesbygdsregioner. 
Det är viktigt att hela Sve-
rige är levande, att folk inte 
flyttar från glesbygden och 
att stärka företag, kultur 
och infrastruktur även på 
landsbygden. Kanske Ale 
kommun skulle ta efter och 
sluta se allt utom synhåll för 

väg 45 som ”kommunens 
och Göteborgarnas rekre-
ationsområde” och inse att 
det faktiskt är vårt hem de 
talar om. Vi bor och lever 
här! Jag trivs här i Hålanda, 
tänker jag.

Mötet avslutades med att 
ordföranden frågade om vi 

hade några frågor att ta upp 
till nästa möte. Det blev 
tyst. Nej, nu är all kommu-
nal service borta så nu finns 
det inget mer att diskute-
ra påpekade en Hålanda-
bo. Vi är bortprioriterade, 
tänkte jag.

Ulrica Green
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Hålandaborna känner sig överkörda
HÅLANDA. Indragen 
expressbuss och bok-
buss rörde upp käns-
lorna på ortsutveck-
lingsmötet i Hålanda.

– Det enda positiva är 
att nu finns det inget 
mer ni kan lägga ner 
i Hålanda. Nu har ni 
tagit bort all service, 
suckade Kjell Arvids-
son, en av många upp-
rörda mötesdeltagare.

Insamlingen som 
stiftelsen ”Ett klick 
för skogen” gör för att 
rädda Verle gammel-
skog ansågs oseriös 
och ortsborna uppma-
nade kommunen att 
inte ge sitt stöd.

Hålandaborna är engagera-
de och ortsmötena i bygde-
gården har alltid varit välbe-
sökta. I tisdags hade ett 50-tal 
personer slutit upp. De flesta 
av dem arga och förtvivlade. 
Stefan Kraft från Västtrafik 
fick ta emot fösta skuren kri-
tiska repliker och frågor. Hå-
landaborna konstaterade att 
Lila Express numera stan-
nar och utgår från Skepp-
landa, att samtrafiken med 
övriga linjer inte fungerar 
eller existerar och att skolbar-
nen ibland får vänta länge på 
hemfärden från bland annat 
Älvängen.

– Det känns förargligt att 
Lila Express inte kan vänta 
två minuter på anslutan-
de buss. Förarna måste väl 
kunna samtala. Det skulle 
kunna vara mycket bättre än 
vad det är, det handlar bara 
om någon minut här och där, 
menade en ortsbo.

Stefan Kraft var väl med-
veten om problemen och för-
sökte inte enbart försvara sig, 
sanarare förklara sig.

– Vi gjorde en förändring 
med tydligare satsning på ex-
pressbussar. Alltså fler turer 
med Lila Express. Tyvärr 

blev det för dyrt att köra hela 
vägen från Hålanda, men vi 
räknar på det och till somma-
ren kanske vi har hittat en lös-
ning. Vi försöker ha samtra-
fik, men som det är nu har vi 
olika entreprenörer på Lila 
Express och den övriga tra-
fiken, vilket ställer till det. I 
den nya upphandlingen som 
gäller från juni nästa år blev 
det klart att Swebuss kommer 
att köra både expressbussar 
och lokaltrafiken, svarade 
Stefan Kraft och tillade:

– Satsningen på express-
bussar är uppskattad och har 
medfört ett ökat resande, 
vilket är positivt. Lokaltrafi-
ken har blivit lidande efter-
som vi inte både kan ha tät 
lokaltrafik och en utökad ex-
presstrafik till storstan. Vi 
har försökt hitta en rimlig 
balans.

Att förarna inte samta-
lar med varandra höll han 
inte med om, däremot att ra-
diosystemet som används är 
omodernt och bristfälligt.

– Det är inte bra, men vi 
jobbar på att införa ett helt 
nytt system. Jag vet inte idag 
exakt när det kommer att 
ske.

Stefan Kraft samlade ihop 
ortsmötets frågor och påstå-
enden och lovade att åter-
komma med svar. Ortsbornas 
frustration och starka vilja i 
ämnet gick honom definitivt 
inte förbi.

Hålanda förskola informe-
rade om sin verksamhet som 
omfattar 24 barn, men som 
troligtvis sjunker något nästa 
höst. Engagemanget är fort-
satt stort och Hålandabor-
na uppmanades hörsamma 
de inbjudningar som görs till 
öppet hus några gånger om 
året. Även gymnastikfören-
ingen Sim & Trim informe-
rade om sin verksamhet som 
startade redan 1966. I bygde-
gården hälsas 30 barn i ålder 
4-6 år välkomna en gång i 
veckan, torsdag och söndag är 

det gymnastik i samma lokal 
och på måndagar är det vat-
tengympa i Skepplanda.

Ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda valde också ett nytt 
byalag.

Nytt byalag
– Det är positivt för orten om 
vi har ett gemensamt språk-
rör som kan uppvakta och 
föra dialog med kommunen 
i angelägna frågor, konstate-
rade Christer Damm, ordfö-
rande för ortsutvecklingsmö-
tet i Hålanda.

Nästa heta debattämne 
blev avvecklingen av bokbus-
sen. Utbildnings- och kultur-
nämnden har sagt upp avtalet 
som löper ut 31 december i år. 
För boende på landsbygden 
innebär det försämrad bib-
lioteksservice, vilket väckte 
starka känslor särskilt då 
närmsta biblioteket i Skepp-
landa aviserats få minskade 
öppettider.

– Som politiker tvingas vi 
prioritera när pengarna inte 
räcker till allt. Totalt sett har 
vi en mycket bra biblioteks-
service i Ale. Huvudbibliote-
ket i Nödinge har öppet sex 
dagar i veckan, men självklart 
kan vi alltid önska oss mer, 
kommenterade kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s), ärendet.

Oppositionen gav genom 
Thore Berghamn (fp), vice 
ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden, sin syn 
på saken.

Reservation
– Vi reserverade oss mot be-
slutet. Besparingen är på 368 
000 kronor och vi ville hellre 
ta bort en tjänst och behålla 
bokbussen, men det är majo-
riteten som bestämmer.

Ortsborna undrade var i 
majoritetens devis ”Nära, ny-
tänkande och naturligt” som 
beslutet att försämra biblio-
teksservicen ligger.

– Ska vi tvingas åka till Nö-

dinge bara för att låna böcker 
så är det väl synd att säga att 
det är nära, menade ortsbo 
Per Karlsson.

Dagens tredje debatt bröt 
ut när insamlingen ”Ett klick 
för skogen” kom upp till dis-
kussion. En stiftelse har be-
stämt sig för att försöka rädda 
Verle gammelskog i Hålanda. 
Det sker bland annat genom 
en hemsida, där de dels säljer 
skog till intresserade dels får 
in sponsorpengar via varje 
klick på hemsidan.

Verle gammelskog
– Ale kommun har träffat 
stiftelsen och fått en förfrå-
gan om att medverka. Totalt 
kostar skogen 6,5 Mkr och 
hemsidan beräknas ge cirka 
2 Mkr. Kvar återstår 4,5 
Mkr. Naturvårdsverket har 
ställt sig positiva till att bidra 
med hälften och kommunen 

för nu en positiv dialog med 
Västkuststiftelsen om de sista 
pengarna. Från kommunens 
sida kan det handla om att till-
skjuta en miljon eller ingen-
ting om pengarna räcker. Vi 
diskuterar just nu ärendet in-
ternt och med berörda parter 
för att försöka hitta en lös-
ning. Vi ser att Verle gammel-
skog har ett stort värde i Ris-
veden som är ett viktigt na-
turområde inte bara i Ale utan 
i hela Göteborgsregionen, sa 
kommunstyrelsens ordföran-
de Jarl Karlsson.

Ortsborna som denna 
kväll bestod av många skogs-
ägare var inte negativa till 
att rädda Verle gammelskog, 
men ansåg att stiftelsen skött 
”affären” oprofessionellt.

– Via sin hemsida på 
nätet säljer de skog som de 
inte äger. Kartan omfattar 
marker som inte är berörda 

och därmed inte till salu. Vi 
tycker att det är oseriöst att 
människor nu tror att de har 
köpt en bit skog som i själva 
verket aldrig har varit till för-
säljning, sa Per Karlsson, en 
av skogsägarna.

Håkan Andersson, en 
annan av skogsägarna, tyckte 
att priset på 6,5 Mkr var fel-
aktigt.

– Det motsvarar inte 
marknadsnivåerna och det 
vore inte rimligt att använ-
da kommunala pengar för att 
ro den här affären i hamn när 
det saknas pengar till viktiga-
re basverksamhet.

Jarl Karlsson tog till sig av 
kritiken och lovade att gran-
ska ärendet noga innan kom-
munfullmäktige fattar beslut 
i frågan.

– Kritik mot Västtrafik och Ale kommun
Stefan Kraft från Västtrafik fick många Stefan Kraft från Västtrafik fick många 
frågor att svara på, då han gästade orts-frågor att svara på, då han gästade orts-
utvecklingsmötet i Hålanda. Samtrafiken utvecklingsmötet i Hålanda. Samtrafiken 
mellan de olika bussentreprenörerna och mellan de olika bussentreprenörerna och 
de indragna expressbussarna från Hålan-de indragna expressbussarna från Hålan-
da har retat upp ortsborna.da har retat upp ortsborna.

I BYGDEGÅRDEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

I Ale kommun finns 
många attraktiva sam-
hällen, såväl utefter 

E45 och järnvägen som på 
landsbygden. Det är viktigt 
att alla alebor känner sig 
delaktiga och ett av sätten 
är ortsutvecklingsmöten. 
Diskussioner och förslag 
på olika möten är ett av be-
slutsunderlagen för kom-
munfullmäktige och nämn-
der. 

Ale kommun har utifrån en 
helhetssyn gjort olika prio-
riteringar - du kan på hem-
sidan läsa prioriteringar-
na i strategisk plan 2009-
2010 - och jag hävdar att 
vi har på de allra flesta om-
råden en god service såväl 
inom offentlig verksam-
het som privat verksamhet. 
I en till ytan liten kommun 
som Ale, kan vi inte ha all 
service in på knuten, men 

alla vi alebor har naturen in 
på knuten och det anser jag 
vara värt mycket och det är 
sällan långt till kraftsam-
lad service. På ortsutveck-
lingsmötet lovade jag att ta 
till mig synpunkterna om-
kring Verle Gammelskog  
och ska försöka medver-
ka till ett möte mellan stif-
telsen Ett klick för skogen 
och oss alebor, för dialog är 
alltid bäst. 

Jarl Karlsson (s) 
kommunstyrelsens ordförande  

HÅLANDA BYALAG
Mats Balte
Lars Kihlstedt
Rosemarie Johannesson
Per Johansson
Gulli Johansson

Nära dialog viktig 
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