
Idrottshallen i Bohus 
har var uppe till dis-
kussion på ortsmötet i 
Bohus.

Nu lämnar kommun-
styrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (S), klara 
besked.

– Detaljplanearbetet pågår 

för fullt och hoppas vinna laga 
kraft i månadsskiftet novem-
ber/december. Byggstarten 
är planerad till januari 2010 
och byggtiden är cirka ett år, 
hälsar Jarl Karlsson.

Han berättar också att pro-
jekteringen är igång för att få 
fram en bygglovshandling in-
klusive anbudshandling.

– Jag tror det är bra att vi 
vågar investera även i svåra 
tider. Det skapar sysselsätt-
ning och det lär behövas, 
säger Jarl Karlsson.

NOL. Primärvårdens 
nya valfrihetssystemet 
träder i kraft 1 oktober.
I Ale har förutom 
landstinget även fyra 
privata aktörer ansökt 
om att få driva vård-
central.
Vilka det blir som får 
förtroendet väljer till 
sist befolkningen i 
augusti.

Förändringen i Primärvår-
den stod på dagordningen på 
ortsmötet i Nol. I mitten av 
augusti får medborgarna ett 
kuvert med olika alternativa 
vårdgivare. De som står till 
buds där uppfyller de krav 
som Västra Götalandsregio-
nen ställer på de som ska få 
driva framtidens vårdcentra-
ler. Landstinget har själv visat 
intresse för att fortsätta driva 
vårdcentral i Skepplanda, 
Älvängen och Bohus. Prakti-
kertjänst har ansökt om Nö-
dinge och Bohus. Aleroz AB 
är intresserad av att etable-
ra en vårdcentral i Nol-Ala-
fors och Backa Läkarhus kan 
tänka sig ta över i Bohus.

– Vi går som bäst igenom 
dessa ansökningar. Kraven är 
tuffa när det gäller kompetens 
och ekonomi. De vårdcentra-
ler som tecknar kontrakt med 
Västra Götalandsregionen 
får lika uppdrag och ersätt-
ning oavsett om de drivs i of-
fentlig eller privat regi, berät-
tar Jan-Åke Simonsson (S), 
ordförande i Hälso- och sjuk-

vårdsnämnd 4.
Den enskilde medborga-

ren får fritt välja vårdcentral.
– Det är också möjligt att 

byta vårdcentral när man vill. 
Varje vårdcentral ska ta emot 
de patienter som så önskar –
ingen får nekas. Vårdpengen 
följer med patientens val. Pa-
tientavgiften blir lägre på den 
vårdcentral som patienten 
har valt och högre för besök 
på annan plats, säger Jan-Åke 
Simonsson.

På frågan om det finns en 
rimlig chans att en ny vård-
central slår upp dörrarna i 
Nol var svaret svävande.

– Det vet vi först när an-
sökningarna har analyserats. 

Eftersom det inte finns någon 
vårdcentral här idag krävs det 
stora resurser för att hinna få 
klart en till 1 oktober. Dess-
utom behövs det ett relativt 
stort underlag för att nå lön-
samhet, menar Jan-Åke Si-
monsson.

Gunilla Hall, kvalitetschef 
i Ale kommun, redogjorde för 
medborgarnas olika möjlig-
heter att påverka kommunen 
bland annat genom så kallade 
Fokusgrupper.

ÄLVÄNGEN. Ortsmö-
tet i Älvängen handlade 
mycket om vad som är 
på gång.

Ortsborna ville veta 
varför inget händer.

Särskilt efter den 
trygghetsvandring som 
genomfördes i höstas.

Det var i grunden ett posi-
tivt ortsmöte för de 36 delta-
garna i Älvängen. Kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), berättade om 
det nytecknade samarbetsav-
talet mellan Ale kommun och 
bostadsexploatörerna Skan-
ska Nya Hem och Veidekke 
Bostad.

– Det blir totalt 400 bostä-
der i alla olika upplåtelsefor-
mer på Kronogården. Första 
inflyttningen sker 2011. I 
samband med att de första 
bostäderna börjar byggas 
startar också arbetet med en 
ny förskola och F-6-skola, sa 
Jarl Karlsson.

När Kronogårdsområdet 
tas i anspråk frigörs också 40 
småhustomter som fördelas 
via tomtkön.

Det kommer också att 
byggas en gång- och cykel-
väg upp till det nya bostads-
området. Gc-vägen kommer 
att gå längs Starrkärrsvägen, 
vilket delvis förbättrar trafik-
säkerheten även för boende i 
Utby.

I centrum planeras det för 
ett resecentrum, där olika ak-
törer har visat intresse av att 
få medverka. Det handlar om 
Folkets Hus, Svenska kyrkan 
och kommunen funderar på 

ett modernare bibliotek.
– Jag tror inte att dagens 

bibliotek ser likadana ut i 
framtiden. Läget vid en pen-
deltågstation känns mycket 
attraktivt. Vi får se vad det blir 
av detta, sa Jarl Karlsson.

Inledningsvis berättade 
Ale Fritid, genom fritidsle-
darna Annika Grund och 
David Andersson, om vilket 
utbud dagens ungdom har att 
ta del av.

Erbjuder mest
– Älvängen är nog den ort 
som erbjuder mest, mycket 
tack vare kyrkornas aktivi-
teter med kvällsöppna café, 
mötesplatser dit ungdomar 
kan åka, sa Annika Grund.

Kommundirektör Stig 
Fredriksson redogjorde 
precis som på övriga ortsmö-
ten om alebornas möjligheter 
att påverka och delta i utveck-
lingen av kommunen.

– Ortsmöten är ett forum. 
Vill man vara med och ut-
veckla kvalitén och innehål-
let i verksamheterna rekom-
menderar jag att hålla utkik i 
Alekuriren efter inbjudningar 
till så kallade Fokusgrupper.

André Berggren från 
Samhällsplaneringsavdel-
ningen återrapporterade från 
den trygghetsvandring som 
genomfördes i höstas. Dess-

värre var det snudd på ingen-
ting av det som påtalades då 
som har åtgärdats.

Varför, undrade ortsbor-
na?

– När det gäller belys-
ning så är det Ale Elförening 
som sköter det och de brukar 
samla på sig ett antal uppdrag 
innan de kör igång. Åtgärder 
i centrum är vi restriktiva till, 
eftersom det kommer att ske 
en stor förändring när vägut-
byggnaden kommer hit. Gö-
teborgsvägen ska då miljö-
prioriteras – så ni får hålla ut 
ett tag till, förklarade André 
Berggren.
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Mycket på gång i Älvägen

André Berggren återrapporterade från trygghetsvandringen 
som ägde rum i Älvängen i höstas.

Jarl Karlsson (S), kommun-
styrelsens ordförande, re-
dogjorde bland annat för ut-
byggnaden av Kronogården.
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– Men orts-
borna undrar 
varför inget 
händer

Primärvården i Fokus n i Fokus 
på Nols ortsmötemöte
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