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Jag blir så glad när jag 
läser rektor på Kyrk-
byskolan Joakim Öst-

lings insändare i nummer 
6 av Alekuriren. Nu är det 
inte det att barnen sover 
för lite eller SMS:ar för 
mycket som jag blir glad 
över. Nä, jag blir så glad 
att se (eller läsa) att det 
finns engagerade vuxna i 

skolan. Att det finns vuxna 
som bryr sig om våra barn 
och ser till att vi får sådan 
här information som vi 
kanske annars varit ove-
tande om. Jag hoppas att 
Joakim inspirerar till fler 
liknande insatser och att 
han får den uppskattning 
som han förtjänar.

Mikaela Rognelund

Glad att det finns 
engagerade vuxna Vi vill rikta en stark 

protest mot ned-
läggningen av BRA-

grupperna (genom omplace-
ring av personal). 

PRO och andra fören-
ingar och organisationer 
ordnar redan nu många 
fritidsaktiviteter och cirklar, 
helt på ideell basis. Men 
det finns en grupp äldre, 
oftast ensamboende, som 
har svårare än oss rörliga 
pensionärer att aktivera sig. 
För den grupp är en dags 

samvaro med andra männis-
kor av stor betydelse! En dag 
i veckan att se fram emot. 
Denna enda dag skall frånta-
gas dem.

Vi i PRO Surte-Bohus 
protesterar mot detta. Vi 
tror dessutom, att när ni rört 
färdigt i vård- och omsorgs-
grytan så blir besparingen 
minimal.

Nu vädjar vi till er – tag 
till er kritiken, tänk om, fatta 
inga tokiga beslut!

PRO Surte-Bohus

PRO Surte-Bohus 
protesterar

Du pratar om att vi 
måste ha en väl 
fungerande service 

även under sommaren. Jag 
håller med, men hur hade 
du tänkt att den ska fungera?

Semesterperioden börjar 
vecka 23 och slutar vecka 35. 
Många av våra vikarier slutar 
inte skolan förrän i slutet 
av vecka 24 och börjar igen 
vecka 34. Så hur ska vi lösa 
vikariefrågan vecka 23, 24, 
34 och 35? Flexpoolen kan 
inte lösa fyra veckor för alla 
boenden och hemtjänst. Och 
helt slutkörda av en så lång 
semesterperiod, som dess-
utom gör att vi inte kan ha 
semester med våra barn och 

respektive, gör att jag abso-
lut inte tänker jobba extra 
för er skull.

Till alla anhöriga vill jag 
bara säga att jag hoppas för 
era nära och käras skull att 
vi inte blir slutkörda och blir 
sjukskrivna.

Till slut Stefan, så vill jag 
bara säga det att jag hoppas 
att du tar den tidiga eller 
sena semesterperioden i år. 
För en hel del ungdomar 
och barn kommer att driva 
omkring i Ale i sommar utan 
någon vuxen att ha semester 
med. Så Stefan, du kan väl 
ta hand om dem medan vi 
jobbar?!

Besviken vårdpersonal

Replik till Stefan Lidberg:
– Hur ska vikariefrågan lösas?

LEDIGA TJÄNSTER

Alla bybor
hälsas välkomna!

-Styrelsen

Kilanda Byalag har

ÅRSMÖTE
 söndag 8:e mars, kl 18.00

i Kilanda skola
Sedvanliga 
årsmötes-

förhandlingar, 
Kilanda marknad, 

brottsförebygg-
ande arbetet, 

bastubygget, byfest 
och poängpromenad

ÅRSSTÄMMA
Måndag 23 mars kl 19.20

Hålanda Bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan i Ale 
kallar härmed ombud för grund- 

och medlemsorganisationer 
samt inbjuder övriga intresserade 

till ordinarie stämma.

Stämmohandlingar finns 
tillgängliga på SV:s expedition 

fr o m 12 mars.

Välkommen

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se

Styrelsen

Andreas Hector (S) tar i en 
insändare i Alekuriren nr 7 
2009 upp frågan om turtät-
het i framtidens kollektiv-
trafik mellan Ale kommun 
och Göteborg. Han skriver 
att bussar idag avgår en gång 
i kvarten i rusningstrafik 
medan pendeltågen på nya 
dubbelspåriga järnvägen 
ska gå en gång i halvtim-
man. Han menar att en del 
busshållplatser som byggs i 
anslutning till de nya pen-

deltågsstationerna skulle 
behöva dimensioneras för 
kompletterande busstrafik 
för att inte turtätheten ska 
försämras.

Den framtida turtätheten 
för kollektivtrafiken mellan 
Ale och Göteborg är en 
fråga som diskuteras mellan 
Ale kommun och Västtra-
fik. Pendeltågens turtäthet 
avgörs bland annat av beräk-
nat resandeunderlag. Det 

finns inget i pendeltågstatio-
nernas eller järnvägsbanans 
dimensionering som hindrar 
att tågen avgår varje kvart i 
rusningstrafik.

Vid pendeltågstationerna 
bygger BanaVäg i Väst 
reservbusshållplatser som 
ska användas när tågen av 
något skäl måste ersättas 
av bussar. Det tillgängliga 
utrymmet för dessa varierar 
från hållplats till hållplats 

och på en del ställen är det 
ont om plats.  BanaVäg i 
Väst har målet att utforma 
och dimensionera dessa så 
gott det går på det begrän-
sade utrymmet. Men det 
är inte meningen, och inte 
möjligt, att bygga alla dessa 
för en permanent komplet-
terande busstrafik.

Bo Larsson
Övergripande projektledare

BanaVäg i Väst
Delen Agnesberg-Älvängen

Svar till Andreas Hector (s) om turtäthet i framtidens kollektivtrafik

Jag har en liten gård i 
Ale där byggnaderna har 
stort renoveringsbehov. 

En vanlig arbetarlön räcker ju 
inte så långt idag. Kommer då 
på att stycka av några hektar 
av marken som legat i träda i 
över 20 år. En köpare anmäler 
sitt intresse, vi kommer över-
ens om affären. Han vill bygga 
en hästgård, då det finns flera 
stycken i närområdet. Efter-
som dom sista uppförts under 
senare år borde det inte bli 
några problem.

Vi skickar in handlingarna 
om byggnadslov, får vänta 
tio månader på svar. Svaret: 
Avslag med motivering att i Ale 
bygger man inte på jordbruks-
mark.

Jag trodde inte att det fanns 
bättre mark att uppföra en 
hästgård på? Kommunen hade 
fått en nyinflyttad familj från 
en närliggande kommun, vilket 
hade betytt ökade skatteintäk-
ter och en ökad folkmängd, 
vilket man ju strävar efter.

Sedan läser man att kom-
munen planerar att uppföra 
hästgårdar, bygga ut golfbana 
och diverse andra projekt. 
Då är det inte tal om att jord-
bruksmark inte skall användas. 
Sedan har de svårt att förstå att 
vanligt folk får politikerförakt. 
Man skäms att bo i en så topp-
styrd kommun, så vad göra?

Jag fick tips av en granne 
att asfaltera marken och upp-
föra ett minnesmärke av dessa 
hönshjärnor som styr över vår 
ekonomi och våra liv. Men 
det vore väl att kasta pärlor åt 
svin, så det får nog växa igen 
med buskar och sly. Man 
känner sig rättslös. 

Rättslös

Toppstyrd 
kommun

Sotenäs kommun

Sommarjobba på Smögen 
eller i Kungshamn, Hunnebostrand
Bohus-Malmön, Bovallstrand

Sotenäs kommun söker:
• Habiliteringsassistenter/ • Lokalvårdare

Vårdare • Ekonomibiträde
• Sjuksköterskor • Parkarbetare 
• Personliga assistenter • Hamnvärdar 
• Undersköterskor • Drift- och underhålls-
• Vårdbiträde arbetare inom vatten- 
• Skötare och reningsverk 

Välkommen med din ansökan!

Mer information finns på www.sotenas.se

Vi är en ideell förening som 
räddar liv till sjöss, utan bidrag 
från staten. Så stöd oss genom 
att bli medlem. Som tack för 
hjälpen får du kostnadsfri 
hjälp och bogsering, även när 
det är kav lugnt. Anmäl dig 
på www.ssrs.se eller ring 
031-29 00 90. Eller sätt in 550:– 
på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.

BLI MÅNADS-
GIVARE TILL
RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213


