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Indragning av buss 454 Norra Ale – Mimers Hus hösten 2009
Inför höstens tidta-

bell kommer buss 454 
– direktbussen mellan 

norra Ale och Mimers Hus 
i Kungälv att dras in. Detta 
kommer att innebära kraf-
tigt försämrade förutsätt-
ningar för gymnasieelever-
na.

Vid kontakter med 
kommunen (Ale) hänvisas 
eleverna till att åka med lila 
express från Älvängen till 
Nödinge, därifrån buss 402 
till Eriksdal, därifrån Grön 
Express till Kungälvs buss-
station, eller med 403:an till 
Bohus och 401:an till Kung-
älv. Vid byten garanteras inte 

att bussarna väntar in varan-
dra. Konsekvenserna blir att 
det blir väldigt långa skolda-
gar, i synnerhet blir det stora 
svårigheter för eleverna 
som sedan ska vidare ut 
till Rollsbo (byggprogram, 
transportprogram).

Vi undrar om kommu-
nen har missat att beställa 
direktbussen ifrån den nya 
utföraren Swebus eller om 
detta är ett medvetet val från 
kommunen och isåfall vilka 
argumenten är till att helt ta 
bort turen med buss 454 till 
hösten?

Detta är extra viktigt att 
veta för de nya elever som 

har sökt Mimers Hus inför 
hösten-09, som fortfarande 
har chansen att göra ett 
omval av gymnasium.

De elever som nu går i 1:
an och 2:an har valt gym-
nasium utifrån rådande 
förutsättningar för bussresor 
– dessa försämras nu påtag-
ligt!!

Kommunen hävdar att 
buss 454 har få resenärer 
men i praktiken är bussen på 
morgonen helt fullsatt och 
på eftermiddagen – avresa 
16.04 från Mimers Hus är 
bussen halvt fullsatt (20-25 
pers). Med det nya försla-
get av bussturer kommer 

konsekvenserna bli att det 
kommer att ta ca två timmar 
att komma hem från skolan i 
Kungälv.

Vi anser att Ale kommun 
har ett ansvar för att dessa 
elever kan fullfölja sina 
gymnasiestudier utifrån 
gjorda val, även om vi är 
fullt medvetna om att det är 
besparingstider.

Föräldrar till gymnasieelever 
på Mimers Hus:
Jeanette Rehn
Helen Carlsson

Carina Petersson
Cecilia Karlsson

Hur är det tänkt att 
cyklister och mo-
pedister ska ta sig 

mellan Surte och Agnes-
berg?  I södergående rikt-
ning är väggrenen på 45:an 
avstängd på grund av väg-
bygge. Ingår det inte i upp-
handlingen av vägarbete att 
entreprenören ska säkra väg 
för övriga trafikanter? 

Det känns mycket olus-
tigt att cykla i vägbanan på 
morgonen när trafiken är 
som hårdast. 

Är det möjligt att sätta 
upp ett räcke på andra sidan 
så att det där blir en cykel-
bana för båda riktningar?

Peggy Österberg
Surte

Ale och Göteborg Cykel-
vänliga kommuner?

Till skillnad mot vad 
signaturen Bohus-
bo +65 noterade på 

mötet så var vi näringsidkare 
väl representerade. 

Fem medlemmar i Surte-
Bohus Företagarföring 
(SBFF) fanns på plats, till 
exempel mötets ordförande 
Rolf Engström. Förutom 
SBFFs medlemmar fanns 
också föredragande Lars-Ove 
Hellman Alebyggen, Lisas 
Salladscafe var representerat 
av en trevlig dam som försåg 
oss med fika, tack för det.

Undertecknad ordförande 
i SBFF följde noggrant och 
med glädje Lars-Ove Hell-
mans föredragande om de 
framtida planerna för Jen-
nylund och Bohus centrum, 
gällande utvecklingen av 
verksamhetsområdet ”Kropp 

och själ”, jag tror att detta 
kan bli ett lyft för vårt sam-
hälle.

Nämnas kan att den 21 
april hade SBFF sitt årsmöte 
på Lisas Salladscafe och då 
fick vi ytterligare och även 
då, glädjande information av 
konsulten Kjell Ericsson och 
de planer som finns om en 
utveckling av Jennylund och 
Bohus centrum. Vi tror att 
detta kan bli riktigt bra.

Tack för ett bra ortsut-
vecklingsmöte.

Fotnot. Med anledning av 
frågan om föräldrars engagemang 
i sina barn, kan man bara hoppas 
att även Far- och Morföräldrar 
engagerar sig i barnbarnens 
löpande utveckling.

Alf Grankvist
Ordförande 

Surte-Bohus Företagarförening

Näringsidkare på 
ortsmötet i Bohus

I början av veckan fick Ales 
kommunalråd Jarl Karls-
son besök av Anita Brodén, 
Riksdagsledamot för Folk-
partiet, Ulrik Hammar, 
ledamot av Regionfull-
mäktige och Rose-Marie 
Fihn ledamot av Kommun-
styrelsen i Ale.

Kommunalrådet redo-
gjorde för Ales framtidspla-
ner. Frågor kring arbete, 
utbildning, väg- och järn-
vägsprojektet samt hälso 
- och föreningsfrågor togs 
upp. 

Brodén som har påbörjat 
årets  rundresa i länets 13 
kommuner var nöjd med 
Alebesöket. 

- Det gav mig en väldigt 
bra bild av läget och jag fick 
värdefull information som 
jag tar med mig i riksdags-
arbetet, säger Brodén som 
särskilt uppmuntrades av 
framtidstron trots dystra 
ekonomiska tider  och pekar 
på betydelsen av infrastruk-
tursatsningarna men också 
på batteri- och elfordons-
satsningarna. 

-  Eftersom Regionfull-
mäktige helt nyligen har 
beslutat om en vårdvalsmo-
dell var det mycket intres-
sant att samtala kring dessa 
frågor samt konstatera att 
Ale också är intressant för 

privat vårdetablering, säger 
Ulrik Hammar, med särskilt 
intresse och ansvar för sjuk-
vårdsfrågorna. 

- Det är av yttersta vikt 
att Riksdags- och Region-
ledamöterna får ta del av 
vardagen ute i kommunerna. 

Nästa gång de besöker oss 
hoppas vi hinna med ett 
besök på ETC och några 
andra företag avslutar Rose- 
Marie Fihn.
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Riksdagsledamot Anita Brodén (Fp) gästade tillsammans 
med regionfullmäktigeledamoten Ulrik Hammar och Rose-
Marie Fihn, ledamot i kommunstyrelsen i Ale, Medborgar-
kontoret på Ale Torg. Där tog kommunstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (S), emot och gav en aktuell föredragning.

Riksdagsledamot gästade AleRiksdagsledamot gästade Ale

Du klagar i din insän-
dare på att inga re-
presentanter för 

näringslivet var närvarande, 
eller som du kallar dem nä-
ringsidkare.

Jag kunde räkna in ett 
antal näringsidkare med 
Surte-Bohus företagareför-
enings ordförande i spetsen.

Du klagar vidare på att 
ingen representant för 
oppositionen fanns närva-
rande.

När jag presenterade 
presidiet presenterade jag 
även ortsutvecklingsmötets 
vice ordförande som tillhör 
moderaterna, alltså 

oppositionen.

Du klagar över att inga 
unga finns på ortsutveck-
lingsmötena och inga yngre 
föräldrar 

Vid mötet nu fanns, i vart 
fall, två yngre föräldrar. 

Vid ortsutvecklingsmö-
tet i höstas kanske du lade 
märke till de två nyinflyt-
tade yngre föräldrarna 
som över huvud taget inte 
delade

er åsikt om att Bohus 
var en ”gangsterhåla” utan 
tyckte att Bohus var en trev-
lig plats att bo på. Lugnt 
och fint där man kan gå 
utan att bli 

antastad på kvällar och 
nätter.

Jag har frågat en del 
”yngre föräldrar” varför de 
inte kommer på ortsutveck-
lingsmötena. 

Några av dem har varit 
med vid ett eller högst två 
tillfällen.

De tycker att mötena är 
en enda lång klagan på hur 
dåliga föräldrarna är och att 
kommunen inte gör något. 
Mopedåkning och bus.

Det finns ingenting som 
är bra.

Min fundering är att det 
måste ju vara fel på den 
generation som är föräldrar 
till de ”yngre föräldrarna” 
eftersom vi inte 

lyckats med vår upp-

fostran av dagens unga 
föräldrar så att de kan fylla 
ortsutvecklingsmötenas 
hårda krav.

När det gäller idrottshal-
len i Bohus kan jag berätta 
för redaktören och för den 
som frågade på ortsutveck-
lingsmötet att den lägesrap-
port

vi fått från den ansvariga 
förvaltningen och lämnade 
på höstmötet fortfarande 
gäller, alltså kommer 
idrottshallen att vara klar 
tidigast 2011.

Rolf Engström 
Ordf. ortsutvecklingsmötet i Bohus

Svar till Bohusbo 65+

Vi vill träffa Dig!
Lördagen 9 maj – Europadagen

Ica Älvängen 10.00 – 13.00
Ica Nödinge   10.00 – 13.00

Lördagen 16 maj – Skepplandadagen
Albotorget 11.00 – 14.00

RÖSTA PÅ OSS
I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

DEN 7 JUNI!

Cancerfondens informations- och stödlinje

020-222111


