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ALVHEM. Det var inte 
mycket nytt som fram-
kom på ortsutveck-
lingsmötet i Alvhem.

En viss diskussion 
om den uteblivna tra-
fikplatsen – det var allt.

Ändå fanns möjlig-
heten till dialog då den 
politiska ledningen 
fanns på plats.

Det var politikertätt på orts-
utvecklingsmötet i Alvhem. 
Utöver presidiet fanns kom-
munalrådet Jarl Karlsson 
(s) och oppositionsrådet 
Jan Skog (m) på plats i sa-
longen. Vidare syntes även 
Sven Rydén (ad) och Leif 
Gustavsson (m) i lokalen. 
Den sistnämnde gjorde sin 
stämma hörd vid ett antal 
tillfällen, bland annat tog han 
tillfället i akt att kritisera ma-
joriteten för dess passiva age-
rande i diskussionerna kring 

en trafikplats i Alvhem.
– Ni har inte hjälpt till att 

skaffa fram en vettig trafik-
lösning i Alvhem. Ni har hela 
tiden fjäskat med Vägverket, 
sade Gustavsson.

Jarl Karlsson menade att 
besluten som tagits har fat-
tats i demokratisk anda och 
att Vägverket tillsammans 
med Ale kommun och Lilla 
Edets kommun nu har hittat 
en lösning. Parterna är över-
ens om ett så kallat öra, vilket 
betyder en av- och påfart från 
E45 i södergående riktning.

– Denna lösning är accepte-
rad av kommunerna. Proble-
met är att det saknas pengar. 
Kostnaden beräknas uppgå 
till 5-8 miljoner kronor och 
de pengarna har inte Vägver-
ket. Just nu ligger bollen hos 
Lilla Edets kommun, förkla-
rade Jarl Karlsson.

– Det är en halvdan lös-
ning som inte på något sätt 

är optimal för Alvhemsborna, 
menade Leif Gustavsson.

– Eftersom det inte tycks 
bli någon trafikplats i Älväng-
en kan man väl använda de 
pengarna till en trafikmot i 
Alvhem, tyckte en annan av 
åhörarna.

Tidigare under kvällen 
hade Jarl Karlsson berättat 
om kommunens vision för 
2020 där orden nära, nytän-
kande och naturligt utgör 
hörnstenarna. Karlsson pre-
senterade också riktlinjerna 
för kommunens strategiska 
plan 2009-10 samt informe-
rade om framtidens kollek-
tivtrafik.

Efter den obligatoriska 
kaffestunden lämnades ordet 
till brandförman Ingmar 
Jigfelt, som gav tips och råd 
kring ämnet brandsäkerhet.

– Brandvarnare ska finnas 
i varje hem och gärna en pul-
versläckare, sade Jigfelt.

Några övriga frågor dök 
inte upp på mötet. Benny 
Mortensen efterlyste dock 
bänkar i samhället, ett önske-
mål som lyftes fram för flera 
år sedan.

– Det hade varit roligt om 
bänkarna kom upp någon 
gång, sade Mortensen.

Återstår att se om ärendet 
förblir en långbänk.

I Alvhem fanns inte mycket nytt att höra
– Förutom planerna på ett öra
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Kommunalrådet Jarl Karls-
son (s) gästade ortsutveck-
lingsmötet i Alvhem.

Benny Mortensen, Peter Tifelt, Leif Gustavsson och Ann-
Marie Jakobsson var några av de knappt 30-tal personer 
som hade letat sig upp till Gläntevi i torsdags.

NOL. Temat går igen på 
de flesta ortsutveck-
lingsmöten i kommu-
nen?

Även i Nol var ska-
degörelse, klotter och 
ungdomars vansinnes-
körning med mopeder 
uppe till diskussion.

– Vi måste våga se 
och stå upp som vuxna! 
Tyvärr är det några få 
ungdomar som ställer 
till problem, sade Elisa-
beth Persson från Ale 
Fritid.

Mötesordförande Lars-Ove 
Hellman fick nöjet att hälsa 
26 personer välkomna till 

tisdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Nol, som den här 
gången hade flyttat in i rädd-
ningstjänstens lokaler.
Av kvällens inbjudna gäster 
var Frida Rydeling första 
talare. Hon informerade om 
det Medborgarkontor som 
finns på Ale Torg sedan en 
tid tillbaka.

– Det är fortfarande i sin 
linda, men tanken är att det 
ska utvecklas med en rad ser-
vicefunktioner för kommu-
nens invånare. Vi tar just nu 
in synpunkter från en med-
borgarpanel för att få reda på 
vilka tjänster ni vill ska finnas 
på Medborgarkontoret. De 
önskemål som framkommit 

hittills är bland annat kon-
sumentvägledare, datorhjälp 
för äldre samt möjligheten 
att träffa politiker. Vill man 
vara med i medborgarpane-
len är det bara att höra av sig 
till kommunens växel, förkla-
rade Frida Rydeling.

Skadegörelse
Kvällens hetaste ämne var den 
negativa utveckling av skade-
görelse och klotter som upp-
märksammats av Nolborna 
på senare tid. Tyvärr saknades 
närvaro från polismyndighe-
ten och istället fick kommu-
nens brotts- och säkerhets-
handläggare, Lotti Klug, på 
egen hand upplysa invånar-
na om den rådande brottsi-
tuationen. Hon delgav mö-
tesdeltagarna en hel del sta-
tistik och förklarade att Nol 
ändå är ett förhållandevis 
lugnt samhälle.

– De flesta brott är for-
donsrelaterade. Parkera 
bilen där belysningen är god, 
använd rattkrycka och förva-
ra inga värdesaker synliga i 
fordonet, uppmanade Lotti 
Klug.

Lotti förklarade också att 
Ale kommun låtit bjuda in 
Västtrafik med anledning av 
den omfattande skadegörel-
se som sker på kommunens 
busshållplatser.

– Hittills i år har poli-
sen fått in 80 anmälningar 
om sönderslagna busskurer 
i kommunen. Varje busskur 
kostar 10 000 kronor att laga. 
På frågan om kurerna verkli-
gen måste vara i glas är Väst-
trafiks förklaring att chauffö-
rerna måste kunna se om det 
står någon person och väntar 
på bussen.

Gällande ungdomarnas 
vansinneskörning med mo-
peder på gång- och cykel-
banor påtalade Lotti Klug 
vikten av föräldraansvar.

– Tillsammans med polisen 
går vi varje vår ut med ett brev 
till alla föräldrar i Ale som har 
barn som fyller 15 år. Vi ger 
information om de mopeder 
som finns på marknaden och 
hur de får framföras. Jag vill 
också understryka att vi har 
ett bra samarbete med poli-
sen som gör kontinuerliga 
razzior i vår kommun för att 
kontrollera trimmade mope-
der och liknande.

Klotter
Problemet med klotter blev 
nästa punkt att avhandla. 
Här fick Lotti Klug assistans 
av Elisabeth Persson på Ale 
Fritid, som hade intressanta 
nyheter att berätta.

– Vi har med ungdomars 
hjälp kunnat lämna över en 
lista på misstänkta namn till 
Angeredspolisen, som nu 
håller på med en utredning. 
Det arbete som polisens ung-
domsenhet gör vill jag tala 
mig varm för. Vi på Ale Fritid 
är väldigt nöjda. Det går alltid 
att lämna in anonyma tips till 
oss och vi skulle aldrig ute-
lämna några namn, sade Eli-
sabeth Persson.

– Jag har jobbat i Ale i 20 
år och jag måste säga att vi 
har fantastiska ungdomar. De 
låter mycket, de finns över-
allt och är framförallt väldigt 
sociala. Precis som ni är jag 
också allergisk mot moppe-

ljud och vi pratar mycket med 
ungdomarna om detta på våra 
fritidsgårdar, tillade Persson 
och avslutade med att slå ett 
slag för nattvandrarna.

– Det kommer att vara en 
kick off i Medborgarhuset 
den 18 november. Just i den 
centrala delarna av kommu-
nen behövs fler nattvandrare. 
Ni är hjärtligt välkomna och 
jag vet att våra nattvandrare 
uppskattas av ungdomarna i 
de olika samhällena.

Elisabeth Persson fick väl-
förtjänta applåder och en man 
i församlingen gjorde följan-
de konstaterade.

– När jag har hört dig be-
rätta om ungdomarna här 
idag och på förra veckans 
ortsmöte i Alafors, så kan jag 
bara säga att det känns tryggt 
ha en sådan som dig. Jag för-
står att ungdomarna älskar 
dig, Elisabeth!

Brandsäkerhet
Resterande tid av kvällen äg-
nades åt brandsäkerhet och 
information från ställföreträ-

dande räddningschef, Joakim 
Hermansson. Åhörarna fick 
se en tankeväckande film om 
en brand i ett vardagsrum 
och vad man som privatper-
son själv bör tänka på.

– Brandvarnare måste 
finnas i varje hus och på 
varje våning. En pulversläck-
are är också en bra investe-
ring. Den förvaras lämpligast 
vid utgången. Bor man i villa 
hade jag rekommenderat en 
pulversläckare på varje vå-
ningsplan, sade Joakim Her-
mansson.

I Ale kommun finns inga 
heltidsbrandmän. Stationer-
na i Nol och Surte beman-
nas med deltidsbrandmän, 
för närvarande 28 respektive 
21 personer.

– Vi är nästan alltid i behov 
av fler brandmän. Hör ni folk 
som är intresserade får de 
gärna höra av sig till oss på 
räddningstjänsten, avslutade 
Joakim Hermansson.

Skadegörelse och klotter brinnande punkter i Nol
– Och räddningstjänsten gav nyttig information

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elisabeth Persson från Ale Fritid redogjorde för ungdomssi-
tuationen i Nol.

Ställföreträdande räddnings-
chef i Ale, Joakim Hermans-
son, pratade om brandsä-
kerhet.    

Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 10-14  www.fi garoonline.se
Postvägen 2, Älvängen. Tel 0303-74 94 30

Artful Dodger

Junkfood

Unik butik för män

Fars dag-erbjudande!
Vi har automatiska klockor från Trias

JUST NU1995:- Ord. pris 2495:-

”Automatiska klockor för riktiga män och 

quartz för småpojkar”  Citat James Bond
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