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ALEBYGDENS
BOULEKLUBB

håller

ÅRSMÖTE
onsdagen den 11 februari 

kl 14:00

Anmäl om du kommer till någon i 
styrelsen före den 9 februari. /Styrelsen

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Det är dags för årets första sopplunch i FöretagsForums regi. SEB är månadens  
värd och de vill medverka till att företagen ser lite ljusare på framtiden.  Man 
har engagerat Erik Ullsten som vanligtvis tränar och utbildar några av Nordens 
bästa och mest lönsamma säljare. Nu har ni möjligheter att få några konkreta 
tips som hjälper dig att skapa din egen högkonjunktur under affärsåret 2009. 
En av Sveriges bästa säljstrateger hjälper dig slå budget.
 • Framgångsfaktorer för mindre företag
 • Framgångsfaktorer för högt presterande säljare
 • Så får du dina drömkunder

Men vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale kommun. Det är 
kommundirektör Stig Fredriksson som informerar. 

SOPPLUNCH
FREDAG 30 JANUARI KL 12.30 – 14.00

  HOTELL SURTE

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!
Kommundirektör Stig Fredriksson

Skapa din egen högkonjuktur!
Erik Ullsten  Prestera sales training center.

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Vad jag förstår är de-
taljplan 9 över 
Älvängen (vägmo-

tet) åter överklagat. På en 
direkt fråga om Älvängen-
motet till kommunstyrel-
sens ordförande Jarl Karls-
son på senaste ortsutveck-
lingsmötet i Alvhem, fick 
jag på ett aningen bryskt 
sätt svaret att allt var löst 
och det inte fanns mer att 
prata om. Jag fick då erkän-

na att jag självklart inte hade 
all information utan enbart 
den som skrivits i Aleku-
riren. Man kan ju fundera 
över vem, som hade bäst in-
formation? Utöver detta har 
nu järnvägsplanen för etap-
pen Hede-Älvängen över-
klagats..  

Jag får en känsla av att ett 
visst mått av girighet ligger 
bakom dessa överklaganden,   
den som har skall mer ha. 

Var finns solidariteten med 
samhället i övrigt? Vad är 
den troliga kostnaden för 
de förseningar som uppstår; 
30 miljoner eller kanske 60 
miljoner eller rentav 100 
miljoner? Vem betalar detta; 
Vägverket/Banverket eller 
skattebetalarna? Vad betyder 
förseningen för alla trafikan-
ter? Vad jag förstår har också 
överklagandena utstuderat 
nog, lämnats in så sent som 

möjligt! 
Måste ge en eloge till 

projektledaren Bo Lars-
son, som gärna hade fortsatt 
att förhandla, men detta 
har omöjligtgjorts genom 
överklagandena. Utfästelsen 
att man enbart kan erbjuda 
kompensation för intrång 
och skada i pågående verk-
samheter kan verka något 
fyrkantigt, men måste vara 
principiellt riktigt. Hur skall 

man kunna ge kompen-
sation för framtidsplaner 
som eventuellt går i stöpet 
i samband med en väg- och 
järnvägsutbyggnad. Hur 
skall man kunna värdera och 
ersätta någon för detta? Vad 
vet vi om vilka framtidspla-
ner, som går i stöpet på hela 
sträckan Göteborg-Trollhät-
tan? De som har fått sina 
fastigheter inlösta kanske 
också hade framtidsplaner? 

Tycker att regelverket, 
som Banverket stöder sig 
på verkar vara vettigt och 
förmodar att de inte har 
bestämt detta själva utan att 
det förmodligen är framta-
get av regering och riksdag 
och i så fall har vi indirekt 
accepterat detsamma genom 
våra folkvalda. 

Bengt Gustavsson

Ang detaljplan 9 över Älvängen

Vänsterpartiet i Ale kallar till

ÅRSMÖTE
Tid: 24 januari kl 13.00 
Plats: i Folkets Hus, Nol Hej, Annika och väl-

kommen till Ale! 
Vad jag förstår så 

har du nu varit verksam inom 
vår kommun ett antal veckor, 
men det är väl aldrig för sent 
att hälsa välkommen. För här 
behövs du!

En fråga som ligger mig 
varmt om hjärtat, är den om 
kollektivtrafiken. Som läget 
är nu, med de trafikproblem 
som härrör från ombyggna-
den av E45, berörs ju nästan 
alla trafikslag, men värst 
kan det vara för den del av 
befolkningen som inte bor i 
Nödinge eller Älvängen (där 
en del samhällsfunktioner 
är placerade, exempelvis 
apotek) och som är hänvisade 
till busstrafiken.

Ta då till exempel en 
person boende i Alafors, 
som ska till läkarstationen i 

Älvängen och där blir ordi-
nerad en viss medicin som 
ska uthämtas på apoteket. 
Hon ska då ta sig Alafors 
–vårdcentralen i Älvängen 
– apoteket i Älvängen – Ala-
fors. Skulle det hinnas inom 
90 minuter kostar resan tre 
kuponger (cirka 25 kronor), 
annars det dubbla på buss.

Men nu står bussen sällan 
och väntar utanför, när man 
gjort sitt ärende. Ofta blir 
det till att stå och vänta. Lägg 
därtill att det är kallt, bussku-
ren är kanske trasig, bussen 
är trasig och kommer inte/
kommer sent, bussens vär-
mesystem fungerar inte, det 
luktar spyor inne i bussen. Ja, 
jag kan räkna upp fler detal-
jer, men det får räcka.

Detta gäller speciellt linje 
403, den linje som framfö-
rallt ska betjäna kommun-

invånarna i ”småorterna” på 
vardagar och nästan alla invå-
nare på helgerna. Det känns 
som en förolämpning varje 
gång man blir tvingad att åka 
med den linjen och dessutom  
betala dyrt.

Jag ser det som ett gyllene 
tillfälle nu när många sitter i 
bilkö att locka över så många 
bilister som möjligt till kol-
lektivtrafiken, men då måste 
denna bli attraktiv. Även för 
dem som reser inom kom-
munen. Börja med att ta bort 
avgiften för dessa resenärer! 
De kanske fler väljer bort 
bilen.

Du har som målsättning 
att få en väl fungerande kol-
lektivtrafik, tror jag mig veta. 
Vi är många som håller tum-
marna för dina ambitioner. 
Lycka till!

Bussveteran

Öppet brev till miljöplanerare Annika Friberg

Gör kollektivtrafiken attraktiv!

Jag fick mig en verk-
lig tankeställare när jag 
läste din insändare. Den 

rymmer så mycket klok-
het. Jag är så tacksam att 

det finns människor som vill 
hålla på med ett sådant skit-
jobb i ur och skur för att vi 
skall få det bättre. Jag blir 
ödmjuk när jag ser hur det 

skall se ut i framtiden och 
ser vilket jättejobb det är. 
Tänk vad fint det blir och 
undan går det. Jag tycker 
också att när ett jobb är av-
slutat på en plats, så röjs det 
upp genast och man anar 
lite hur det skall bli där som 
färdigt.

Jag vill berömma er av 
hela mitt hjärta. Jag var 
också stressad och irriterad 
en dag när jag skulle till stan. 
Jag hade gett mig sjutton 
på att jag skulle hinna med 
att skriva ett meddelande, 
innan jag skulle åka. Men 
det skulle inte skickas förrän 
två dagar senare, så varför 
stressa just då och bli sen? 
Jag visste ju att det var 
arbete på vägen som kunde 
sinka mig. Hur dum får man 
vara?

Jag vill bara be er alla som 
åker på E45 att vara rädda 
om dem som jobbar där. 
Inget barn skall väl behöva få 
en skadad eller dödad pappa 
för vår skull?

Jag vill gärna att du 
”Landskapsmarodör” hör 
av dig till Alekuriren där jag 
har lämnat mitt telefonnum-
mer. Skulle gärna baka lite 
bullar till 11-kaffet åt er. Ja, 
inte till alla på en gång, men 
ändå till alla någon gång.

En mormor som uppskattar er 
av sitt fullaste hjärta

Svar till ”Landskapsmarodören”

SPEKERÖDS BINGO
Torsdagar

kl.18.40 på Spekeröds parken.

Totalt 17 olika spel
Förspel Häfte.10 spel. Jackpott inom 50 rop. 
Engelsk. Jack inom 53 rop 7500 kr. 54 rop 4500 
kr. 55 rop 3000 kr.
Spekerödsspelet
Nostalgispelet 70 % återbäring på insatsen.
Luckspel I en av luckorna fi nns en jackpott.
Flaxspel
Maxispel Jackpott 20.000 kr eller 10.000 kr 
inom 54 rop.
Dessutom, sidovinster på de fl esta av spelen.
Lotterier

Spelkvällen börjar med förspelet kl.18.40. 
Första spelet i häftet kl.19.00
En liten fi kapaus mitt i spelkvällen.

Välkomna
önskar Vallens IF & Stenungsunds IF

Vägbeskrivning: E6 avfart 90 Spekeröd/Stora Höga 
motet vid rastplats Spekeröd


