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ALVHEM. Alvhem – en 
bortglömd del av Ale?

Frågan är sannerligen 
berättigad och de 20-
talet personer som när-
varade vid torsdagens 
ortsutvecklingsmöte på 
Gläntevi har all anled-
ning att vara besvikna.

Inga svar på tidigare 
ärenden och än värre – 
inte en enda represen-
tant från Ale kommun.

Jag har varit på många ortsut-
vecklingsmöten under årens 
lopp, men aldrig besökt ett 
mer andefattigt och inne-
hållslöst sammanträde som 
det i Alvhem. Mötet var över 
på en timme och då hade ändå 
Alvhems historia upptagit en 
halvtimme av tiden.

– Vi skulle haft besök av 
kommundirektören Stig 
Fredriksson och Gunilla 
Hall som är kvalitetschef. De 
blev dock tvungna att åka på 
ett annat möte i Stockholm, 
ursäktade sig mötesordföran-
de Peter Olsson.

Om ortsutvecklingsmö-
tena ska vara ett forum för 
dialog mellan Ale kommun 
och dess invånare krävs det 
ett betydligt bättre förfa-
ringssätt än det i Alvhem. 
Det är inte konstigt att del-
tagarna uttryckte sitt miss-
nöje i torsdags över ärenden 
som fallit mellan stolarna och 
därav inte behandlats.

– Det har brustit i kommu-
nikationen, förklarade Peter 
Olsson på frågan varför öns-
kemålet om bänkar i samhäl-

let ännu inte åtgärdats.
– Den punkten tog vi upp 

för ett par år sedan. Det har 
blivit en riktig långbänk, sade 
Benny Mortensen ironiskt, 
som åtog sig uppgiften att bli 
kontaktperson för kommu-
nens tekniska förvaltning i 
just detta ärende.

Bortglömd
Något svar fanns heller inte 
att ge på frågan om busslin-
je 610 och möjligheten att 
ändra hållplats för av- och 
påstigning.

– Det känns som att denna 
delen av kommunen är helt 
bortglömd. Nu är det bara 
Nödinge och Älvängen som 
gäller, sade en av åhörarna 
med bister stämma.

Kent Karlsson från Tea-
tervinden hade i all hast blivit 

inkallad som gäst, för att re-
dogöra om Alvhems historia. 
Kent passade också på att slå 
ett slag för det utomhusspel 
som planeras att ha premiär 
på Kungsgården i juni nästa 
år.

– Det blir en föreställning 
som tar upp epoken i Alvhem 
i slutet av 1700-talet. Jag har 
redan fått klartecken från 
Gunilla Poppe, som lovat att 
medverka, förklarade Kent 
Karlsson.

En intressant nyhet på sitt 
sätt, men jag tror att Alvhems-
borna gärna hade tagit del av 
kommuninformation också. 
Den uteblev helt och hållet. 
Fy skäms, Ale kommun!

Fy skäms, Ale kommun!
– Andefattigt ortsmöte i Alvhem

PÅ GLÄNTEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kent Karlsson från Teatervinden fick rycka in som gäst på 
ortsutvecklingsmötet i Alvhem när kommunen representan-
ter uteblev. 

I förra veckan startade för-
säljningen av årets maj-
blomma. Sedan 1907 arbe-
tar Majblomman för att för-
bättra barns villkor i Sveri-
ge. Verksamheten bygger på 
att barn hjälper barn genom 
att sälja majblommor.

Majblomman är Sveri-
ges största barnhjälpsorga-
nisation med drygt 700 lo-
kalföreningar. Varje fören-
ing är en del i barnets nät-
verk med familj, skola, fritid, 
hälso- och sjukvård samt so-

cialtjänst på orten. Visionen 
är att alla barn ska få vara 
med och dela gemenskapen 
med sina kamrater i skolan 
och på fritiden. 

Majblomman ger bidrag 
till enskilda barn, skolaktivi-
teter och forskning om barn. 
Organisationen driver ett 
sommarläger på Galtarö och 
verksamheten ”Hallå, hör 
på mig!” som syftar till att 
barn ska få komma till tals i 
beslut som rör dem.
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Majblomman – alla barns blomma

Årets majblomma.

Knalle-
marknad
på Ale Torg
Fredagen den 1 maj kl 11-15

Välkommen
till en

riktigt skön
knallemarknad
nu på fredag!

Välkommen!Välkommen!

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Vi har
också 

öppet på 
söndagar
kl 11-15!

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15
ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Hemtex, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 
ZooNet, Drömhuset, KICKS, Lidl 10-17, Pizzeria Bella Mia 12-21 
Ananda Thai Take away 12-20 och McDonald’s 10-24

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | ZooNet
Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak | Svenheimers konditori 
Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling | Handelsbanken | Daisy footwear
Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl  | Backa Fisk
Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia
Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex | Kick’s | Limit
Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2 | www.aletorg.se

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Fredag 1 maj har 
vi öppet kl 11-15
Gäller ej livs

Ledetv 3, Alafors (Gamla Polishuset) • Tel 0303-74 26 80

Kontakta alltid 
en veterinär 
vid ormbett!

Din vän kan träffa på en ovän


