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Vårmöte
För Nödinge Golfklubbs 

medlemmar
Onsdag 11 mars kl 19.00

Ale gymnasium, Musiksalen

Styrelsen hälsar alla

Hjärtligt 
välkomna!

Vågar du låna böcker?
Har du besökt ett bib-

liotek i Ale nyligen 
och lämnat tillbaka 

böcker? Trevligt, men hoppas 
att du inte får den otrevliga 
överraskningen att få en faktu-
ra för att böckerna har försvun-
nit. Vi lånade böcker på biblio-

teket i Skepplanda i höstas och 
lämnade tillbaka alla böckerna 
i brevinkastet. Efter några må-
nader kom det en faktura från 
Ale kommun där de ville ha 1 
000 kr för fem icke återlämna-
de böcker. Jag tog kontakt med 
kommunen, men de hänvisa-

de till biblio-
teket. På bib-
lioteket kan 
inte persona-
len förklara 
hur återläm-
nade böcker 
har försvun-
nit, men det 
intressan-
ta är att vi 
lånade fler 
böcker än de 
som har fak-
turerats, men 
detta kan de 
inte kolla upp 
då deras data-
system rade-
rar låneupp-
gifterna efter 
att böcker-
na har retur-
nerats. Några 
böcker har re-

gistrerats som återlämnade, fem 
stycken som icke återlämnade 
med andra ord.

Nu kommer hot om inkasso, 
för något som är återlämnat 
enligt reglerna. Kan man lita på 
att de böcker man lämnar till-
baka verkligen registreras som 
återlämnade? Kan man verk-
ligen lita på att de böcker man 
lägger i brevinkastet kommer 
att registreras som återlämnade? 
Om man skulle gå in och lägga 
böckerna på disken, kan man 
lita på att de verkligen kommer 
att registreras som återlämnade?

Ja, många frågor är det. Men 
det beror nog på att säkerheten 
är bristande på biblioteken. 
Personalen har tyvärr inte 
varit direkt tillmötesgående, 
de lovade att undersöka och 
återkomma. Istället får man 
hot om inkasso och på kom-
munkontoret så hänvisar de 
tillbaka till biblioteket, samma 
bibliotek som inte återkommer 
som utlovat.

Så mitt råd till er som lånar 
böcker är att antingen inte låna 
böcker alls, eller att ta med ett 
skriftligt avtal vid återlämningen 
där ni kräver att biblioteksper-

sonalen legitimerar sig och skri-
ver under att ni verkligen har 
återlämnat böckerna. Spara sen 
detta avtal väl, för vem vet om 
kommunen kommer kräva er på 
pengar i efterhand.

Jag har ingenstans heller 
skrivit på att de har rätt att debi-
tera 200 kronor per bok, och 
det står inte heller i utlånings-
villkoren som finns på www.ale.
se/bibliotek. Jag anser att mitt 
ansvar för lånet av böckerna 
upphör från dess att jag lämnar 
tillbaka böckerna, om biblio-
teket erbjuder ett returinkast 
så upphör mitt ansvar från det 
att jag har puttat in böckerna 
där. Om det är säkerheten eller 
rutiner som brister så är det 
inte mitt ansvar som lånetagare 
eller kommuninvånare – då är 
det biblioteken och kommunen 
som får kvalitetssäkra sin verk-
samhet och rutiner. 

Med tanke på att biblioteken 
hotas av minskade öppettider så 
ökar med andra ord risken för 
oss medborgare att vi kommer 
debiteras böcker som vi har 
återlämnat i returinkastet.

Claes Hedberg
Skepplanda

...att han/hon tror på att 
färdtjänsten fungerar bra till 
99,3%!!!  Man kan inte dra för 
stora växlar på de siffrorna.

De flesta färdtjänstresenärer 
orkar faktiskt inte klaga på alla 
fel och brister längre. Det tar 

för mycket kraft och det ger 
överhuvudtaget ingenting. En 
del vågar inte klaga (”tänk om 
de drar in min färdtjänst då?”). 
Anledningen till att folk inte 
klagar längre är bland annat 
att Västtrafik aldrig erkänner 

att de gör fel. De skyller alltid 
på chaufförerna eller tom på 
”saktfärdiga” kunder, som hade 
bilen före.

Tillåt mig påminna Dig, Jarl 
Karlsson, om det möte alla par-
tier hade med Handikappför-
eningarna inför valet 2006. Inte 
lät de väl särskilt nöjda med 
färdtjänsten? Och de lär säkert 
inte vara det nu heller, eftersom 
det inte har blivit bättre. Vid det 
mötet lovade alla partier att ”ta 
med sig frågan” och göra för-
bättringar. Inget har hänt! Det 
är bara jag som lever rövare för 
att få till stånd en förbättring!

Tillåt mig göra Dig obser-
vant på att på kommunens hem-

sida finns det en Frågepanel där 
kommuninvånarna kan ställa 
frågor till oss förtroendevalda. 
Där dyker frågan om den dåliga 
färdtjänsten upp titt som tätt.

Du skriver, Jarl, att i början 
av 2008 fanns vissa problem. 
Visst! Det har varit problem 
sedan Västtragik tog över 2002! 
År 2002 lämnade jag själv in 62 
klagomål. Västtrafik påstod att 
det under 2002 endast inkom-
mit 57 klagomål i hela Ale 
kommun!!!

Detta kan verifieras! 
Om vi övergår till det speci-

fika fallet interpellationen gäller. 
Du skrev att en resa mellan 
södra Nol och Nödinge får ta 

resans längd – det vill säga 5 
minuter - + 30 minuter. Det 
blir 35 minuter. Västtrafik ljög 
sålunda mig rakt upp i ansiktet 
när de påstod att det var helt 
okej att min resa tog 70 minu-
ter. Det är inom Ale kommuns 
regelverk skrev de!

Västtrafik påstår vidare att de 
inte vet varför föraren inte hade 
de kunskaper som enligt avtal 
krävs. Han skulle alltså kontakta 
beställningscentralen efter 5 
minuter.

Det gjorde han! Han ringde 
4 – 5 gånger. Så Västtrafik ljuger 
även där och skyller ifrån sig!

Hur kan Ale kommun teckna 
avtal med ett så oseriöst företag?

Man får verkligen vara glad 
att man inte är inkontinent när 
man tvingas resa med Västtrafik 
– 70 minuter för en resa som 
normalt tar 4 -5 minuter. Ska 
man se det lilla positiva i hela 
historien så fick jag ju väldigt 

mycket resa för pengarna. Synd 
att jag skulle till ett möte, som 
nästan var slut när jag anlände.

När kommer det som hände 
i Uddevalla att hända i Ale? Att 
Västtrafik lämnar en dam på 90 
år mitt i skogen, så att hon får 
krypa hem den sista kilometern? 
Jag fasar för detta men skulle 
inte bli förvånad.

I min interpellation till Dig 
ställde jag tre frågor. Jag känner 
inte att jag har fått svar på alla. 
Vad har Du personligen gjort 
för att förbättra färdtjänsten, 
vilket Du lovade handikappför-
eningarna 2006? Och då menar 
jag inte den utredning som 
pågår inom Västra Götalandsre-
gionen! Vad har Du personligen 
gjort för att uppfylla Ditt löfte 
om en bättre ( helst bra) färd-
tjänst?

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Kommentar till Jarl Karlsons svar på min interpellation om färdtjänsten:

Så dum är väl ingen…

Årsmöten 
i Ales S-föreningar

Nol-Alafors S-förening
Söndag 15 februari kl 16.00
Medborgarhuset i Alafors
 • Årsmötesförhandlingar
 • yrkofullmäktigelistor
 • Bostadspolitik

Surte-Bohus S-kvinnor
Tisdag 17 februari kl 19.00
Partilokalen Byvägen 15 Bohus

Surte-Bohus S-förening
Tisdag 17 februari kl 19.00
Partilokalen Byvägen 15 Bohus
• Årsmötesförhandlingar
• yrkofullmäktigelistan

Nödinge S-förening
Onsdag 18 februari kl 18.30
Ale gymnasium
• Årsmötesförhandlingar
• yrkofullmäktigelistan

Skepplanda S-förening
Fredag 20 februari kl 19.00
Skeppet Albotorget
• Årsmötesförhandlingar
• yrkofullmäktigelistor

Älvängen S-förening
Söndag 22 februari kl. 16.00
Dagcentralen Älvängen
• Årsmötesförhandlingar
• yrkofullmäktigelistor

Välkomna!
/Styrelserna

ÅRSMÖTE
Röda orset Hålanda

Torsdag 26/2 kl 18.30 
Församlingshemmet
Sjömansprästen Anders Radix 
(i en annan del av världen)

Varmt välkomna!
Styrelsen

Peter ornesjö

”För mig är trygghet 
ett honnörsord”

Älvängen
Tel 0303-33 48 50

www.handelsbanken.se/alvangen


