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När vi resenärer på 
linje 403 och 404 
åker hem från Gö-

teborg måste bussarna gå via 
Gullbergs Strandgata- Ma-
rieholmsbron-Marieholms-
gatan istället för att köra 
direkt ut på Marieholmsle-
den, E 45 efter Centralsta-
tionen.

Vi tror att det beror på att 
hållplatsen vid Marieholms-
bron på E45 i norrgående 
riktning blivit indragen på 
grund av vägbygget. Men 
ändringen gjordes plötsligt 
efter årsskiftet utan att det 
gått ut någon information 
via tidningen eller Väst-
trafiks hemsida. Efter ett 
par månaders skumpande 
på den gropiga vägbanan 
på Mariholmsgatan är vi nu 
jättetrötta på att åka denna 
extra sväng. Något tillägg i 

turlistan för svängen har inte 
heller skett varför busschauf-
förerna får hålla hög fart 
för att hålla tiderna. Vi har 
dessutom fört statistik över 
antal påstigande resenärer 
och det har visat sig vara 
högst nio personer under 
högtrafik och noll personer 
under lågtrafik, totalt under 
3 månader.

Vi kan inte heller begripa 
varför Västtrafik envisas 
med att bibehålla hållplatsen 
Marieholm på våran buss-
linje. Det är förenligt med 
stor trafikfara för bussarna 
att stanna på den lilla håll-
platsen (i södergående fil) 
och sedan kasta sig ut i den 
täta trafiken på Marieholm-
sleden. I juni 2008 var några 
av oss med om en olycka när 
bussen en morgon skulle 
köra ut och blev påkörd av 

en personbil. Som tur var 
blev det inga skadade och 
därför inte heller några stora 
rubriker i tidningen. Men 
vad händer nästa gång? 

Nu vill vi resenärer ha 
besked från ansvariga poli-
tiker och trafikbeställare på 
kommunen varför man inte 
kan förenkla trafikupplägget 
för linje 403 och 404 med att 
dra in hållplats Marieholm 
helt och hållet. Dessutom 
vill vi ha svar från Västtrafik 
och Vägverket hur man 
kan försvara hållplatsen på 
Marieholmsleden när den 
är en uppenbar trafikfara. 
Varför inte ta bilen och se 
själva om ni kan ta er ut från 
hållplatsen i rusningstrafik. 
Eller åker ni också buss?

Pelle, Lena, Mia, Anna, Titti, Anders
 och många fler resenärer

Stoppa omvägen för 
linje 403 och 404

RÅD OM VÅRD 
DYGNET RUNT PÅ

Behöver du råd om vård? Då kan du dygnet runt ringa 
sjukvårdsrådgivningen på nya numret 1177 eller gå 
in på webbplatsen 1177.se/vgregion. De egenvårdsråd 
du hittar på webben fi nns även samlade i en bok – 
Egenvårdsguiden – som du kan hämta på närmaste 
vårdenhet eller apotek. Boken fi nns också att få 
i anpassade former, t ex inläst på cd. 

Du kan läsa mer om 1177 i Regionmagasinet, som delas 
ut med posten inom kort.

Vi får fler och fler sig-
naler om att det 
inte står bra till med 

grundskolan i Ale. Vi uppma-
nar därför kommunledningen 
att ta sitt ansvar och låta kva-
lificerade politiker och tjäns-
temän redovisa läget i grund-
skolan vid de kommande 
ortsutvecklingsmötena. Det 
innebär att öppet och ärligt 
redovisa problemen för bland 
annat föräldrar med barn i 
skolan. För familjer som har 
möjlighet kan läget innebä-
ra att man försöker hitta en 
annan form av skolgång för 
sina barn.

I förra veckans nummer 
av Alekuriren (nr 13 vecka 
14) skriver Tyrone Hans-
son under rubriken Den 
handlings förlamade kom-
munledningen måste agera 
nu. Han efterlyser handling 
och pekar på många bra 
saker som borde varit gjorda 
för länge sen. Ingen eller få 
vill/vågar belysa bekymret, 
skriver han. 

Du kan begära att dessa 
frågor tas upp på ortsutveck-
lingsmötena som äger rum i 
april med start den 7 april i 
Surte. Anmäl ditt önskemål 
till Ale kommun, Stefan 
Lydén, 449 80 Alafors. E-

post: stefan.lyden@ale.se.
 Förra året kom en besvä-

rande rapport från Skolin-
spektionen där särskilt ett 
par av våra skolor pekades ut. 
Nyligen lämnade rektorn på 
Aroseniusskolan sin post pga. 
samarbetsproblem. Många 
undrar naturligtvis hur det 
står till. 

I skolår 9 finns just nu 
bortåt 400 elever. Utifrån 
höstterminens betyg uppges 
cirka en fjärdedel av dessa 
elever ha för dåliga betyg 
för att kunna söka till de 
vanliga programmen på 
gymnasiet. Det kan bli bättre 
i juni men läget är oroande. 
Grundskolans uppgift är att 
leverera godkända elever till 
gymnasiet. Varför klarar inte 
grundskolan i Ale att lösa sin 
uppgift på ett bättre sätt?

För att komma in på gym-
nasiet skall man vara godkänd 
i alla kärnämnen. Endast tre 
av fyra elever i nian klarar det 
just nu. Hur är läget för årets 
åttondeklassare? Kommer 
det att bli likadant nästa år? 
Många föräldrar till barn även 
i grundskolans lägre klasser 
har en välgrundad anledning 
att vara oroliga. Hur mår 
barnen? Hur mår föräld-
rarna? Hur mår lärarna?

Från olika håll får vi höra 
att lärartätheten i grundsko-
lan har minskat på senare år. 
En kartläggning av detta för-
hållande bör redovisas. Barn 
med konstaterade särskilda 
behov har rätt till individuellt 
anpassat stöd. Hur många är 
dessa barn, upptäcks deras 
problem på ett tillräckligt 
tidigt stadium och hur många 
av dem får den hjälp de är 
berättigade till? Har våra 
skolor den uppsättning av 
speciallärare, kuratorer m.m. 
som krävs? Vi vill att man 
redovisar, skola för skola, dels 
de berättigade behoven dels 
hur mycket resurser som fak-
tiskt anslås.

På Ale gymnasium finns 
just nu 60-70 elever på IV-
programmet. IV står för Indi-
viduellt Val men för många 
av här eleverna är det troligen 
inte fråga om något eget val. 
De har inte godkända betyg 
i alla kärnämnen eller så har 
betygen i övrigt varit så svaga 
att de inte har platsat i de 
program de har sökt till. IV är 
det program på Ale gymna-
sium som har näst flest elever. 
Med de illavarslande signa-
lerna om de obehöriga i nian 
just nu riskerar IV-program-
met att växa till hösten.

Den som halkar efter 
redan i grundskolan måste 
kämpa för att komma ikapp. 
Den som inte får jobb får 
det svårt att etablera sig i 
vuxenvärlden, tjänar troligen 
ihop till en lägre livsinkomst 
och får därmed en lägre 
pension. I vilken omfattning 
bidrar skolans kris till att höja 
ungdomsarbets lösheten i Ale?

Bo Björklund
Bengt Englund

Skolans kris i Ale 
– på ortsutvecklingsmöten?
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VITSIPPSPRISET
för 2009

VITSIPPSPARTIET – KRISTDEMOKRATERNA
PARTIET FÖR ALLA

Kristdemokraterna i Ale har instiftat en särskild utmärkelse kallad Vitsippspriset. 
Utmärkelsen skall tilldelas den person/de personer eller organisation i Ale som på 
ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats för andra människor. Priset skall delas 
ut för 13:e året. Styrelsen önskar förslag på lämpliga kandidater. Dessa förslag 
kan skickas till Kristdemokraterna, c/o Sune Rydén, Ryd 310, 449 90 Nol
eller klicka in på vår hemsida www.alekd.nu – senast 30 april 2009.

Det är hög tid att vän-
stermajoriteten i 
Ale kommun vaknar 

upp och ser verkligheten. Vi 
som tillhör Allians för Ale 
har redan gjort det och vi har 
många gånger talat om att det 
krävs en förändring. Men ma-
joriteten bestående av Social-
demokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet bara stoppar 
huvudet i sanden och låtsas 
som om de inget ser.

Ledamöterna i kommun-
fullmäktige, som är framrös-
tade av aleborna för att före-
träda dem, måste ta sitt ansvar 
nu. Det är inte rimligt att ta 
emot rapport efter rapport om 
att Barn- och ungdomsnämn-
den och Utbildnings- och 
kulturnämnden inte klarar 
att bedriva sina respektive 
verksamheter för de pengar 
som tilldelats av kommunfull-
mäktige och inte reagera alls. 
Till det har nu lagts rapporter 
om att verksamheten i grund-
skolan till stor del inte heller 
uppfyller Skolinspektionens 
krav. Vi har sett hur barn, 
ungdomar och föräldrar röstar 

med fötterna och väljer andra 
gymnasier och grundskolor än 
de som Ale kommun driver. 
Det tyder också på att något 
måste göras.

De revisorer som tillsatts 
av Ale kommunfullmäktige 
har lämnat sin berättelse över 
hur de ser på verksamheten 
i Ale kommun 2008. Det 
ovanliga var att det lämnades 
två berättelser, en som nio av 
tio revisorer skrivit under och 
en som den tionde revisorn 
stod för. De nio revisorerna 
riktar anmärkning mot Barn- 
och ungdomsnämnden och 
Utbildnings- och kulturnämn-
den för att dessa nämnder inte 
har vidtagit tillräckliga åtgär-
der för att bedriva verksam-
heten inom tilldelad budget. 
Den tionde revisorn pekar på 
ett antal brister men utan att 
rikta anmärkning mot någon 
nämnd. Alla revisorerna till-
styrker ansvarsfrihet för samt-
liga styrelser och nämnder.

En revisionsanmärkning 
är en allvarlig sak och borde 
ha lett till en seriös diskus-
sion i kommunfullmäktige 

men så blev det inte. I stället 
valde vänstermajoriteten att 
köra över de nio revisorerna, 
varav flera kommer just från 
vänstermajoriteten, och avstå 
från att rikta anmärkning mot 
någon nämnd.

Detta är fullkomligt absurt. 
De som har det yttersta ansva-
ret för hur alebornas skatte-
pengar förvaltas väljer att köra 
över sina egna revisorer för att 
slippa kritisera sina partivän-
ner i de nämnder som inte 
klarar sitt uppdrag. Vi som 
representerar Allians för Ale 
blev som vanligt överkörda i 
voteringen i kraft av att vän-
stermajoriteten har några fler 
platser i kommunfullmäktige. 
Här hjälper inga goda argu-
ment minsann. 

Det är hög tid för en för-
ändring nu. Aleborna har rätt 
till något bättre än det som 
vänstermajoriteten har levere-
rat hittills.

Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)

Sune Rydén (KD)
Jan Skog (M)

Dags att vakna upp


