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SKEPPLANDA. Så ska 
ett ortsuvecklingsmöte 
vara!

Skepplandaborna fick 
svar på sina funde-
ringar per omgående, 
ty den panel som var 
inbjuden rätade ut så 
gott som alla fråge-
tecken.

Förhoppningsvis 
ser man ganska snart 
resultat av de åtgärder 
som mötet kom över-
ens om.

Ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda var välbesökt 
trots den ljumma aprilkväll 
som rådde utanför biblioteks-
huset. Ett 40-tal deltagare, 
däribland en handfull ungdo-

mar, tog del av programmet 
som snickrats ihop på ett för-
träffligt sätt av presidiet med 
Kent Karlsson i spetsen.

Inledningen tillägnades 
”Stuffa-Stig” och hans bril-
janta kvartett från Albosko-
lan, bestående av Malin, 
Nathalie, Emma och Ester. 
De bjöd på en kvarts med-
ryckande musikunderhåll-
ning som fick publiken att 
både applådera och stämma 
upp i allsång.

– Det var varmt redan 
innan, nu är man varm inom-
bords också efter att ha sett 
och hört er, sade Kent Karls-
son och överlämnade en bok 
till var och en av deltagarna.

Öka delaktigheten
Gunilla Hall, kvalitetschef i 
Ale kommun, redogjorde kort 
och koncist om kommunens 
ambition om att öka delak-
tigheten bland medborgarna. 
Bland annat redogjorde hon 
för de fokusgrupper som ska 
startas upp, där invånarna 
fritt får tycka till om vad som 
är bra och dåligt i kommu-
nens verksamhet.

Efter Gunilla Halls anfö-
rande följde en paneldebatt 
som sannerligen är värd 
att hyllas. Mötesdeltagarna 
fick fritt ställa frågor till de 

inbjudna gästerna som repre-
senterade flera olika samhälls-
funktioner. Helt suveränt! 
Brotts- och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug, Kjell Gus-
tafsson, Alebyggen, Björn 
Ekman och Tom Henric-
son, polisen, Cecilia Gäfvert 
och Helene Gustafsson, fäl-
tanknutna socialsekreterare, 
Göran Klang, rektor Albo-
skolan, Klas Arvidsson, Ale 
Fritid, samt Jesper Gustavs-
son och Leif Andresen, från 
tekniska kontoret, bringade 
klarhet i en hel del fråge-
ställningar. Skadegörelse och 
upplevd otrygghet var ämnen 
som hamnade i fokus.

– Jag vill ta tillfället i akt 
att berätta att vi kommer hit 
till Skepplanda i höst för att 
genomföra en trygghets-
vandring, som blir den tredje 
i kommunen. Det är med 

gemensamma krafter som 
vi kan göra samhället bättre, 
sade Lotti Klug som kunde 
konstatera ett stort intresse 
bland mötesdeltagarna 
inför det stundande arrang-
emanget.

Skadegörelse
Att skadegörelse är ett pro-
blem i Skepplanda framkom 
med all tydlighet. Glaskross 
och klotter förekommer dess-
värre med jämna mellanrum.

– Jag har räknat på det. I 
Skepplanda skedde skadegö-
relse det första kvartalet 2008 
för 7 700 kronor i månaden. 
Den siffran har stigit till 11 
000 kronor motsvarande 
period i år, förklarade Leif 
Andresen.

För att komma till rätta 
med problemen sker en bred 
samverkan mellan olika aktö-

rer. Skola, sociala, polis och 
fritid arbetar gemensamt för 
att hjälpa de ungdomar som 
kommit på glid.

– Vi har stor nytta av de 
så kallade ungdomsspanarna 
från Angeredspolisen. Tack 
vare dem har en hel del 
ungdomsbrottslighet i kom-
munen kunnat klarats upp, 
poängterade polisman Tom 
Henricson.

– Vuxennärvaron i samhäl-
let är jätteviktig. Det ger en 
lugnande effekt, vilket inte 
minst alla kommunens natt-
vandrare kan understryka. 
Genom att möta ungdomarna 
och på så sätt skapa en ömse-
sidig respekt betyder oerhört 
mycket, sade Lotti Klug.

Runt busshållsplatsen på 
Albotorget krävdes bättre 
belysning, en bom ska med 
det snaraste sättas upp vid 
Vattentornet och avspärrning 

för mopedkörning på Albo-
torget efterlystes.

– En avspärrning ska sättas 
upp. Jag har pratat med 
Anders Alfredsson på Ale 
kommun och vi ska titta på en 
lösning, sade Kjell Gustafs-
son.

På ämnet mopedkörning 
informerade även polisen om 
att kontinuerlig övervakning 
kommer att ske under våren.

Efter pausfikat avrunda-
des ortsmötet med att Jan 
A Pressfeldt redogjorde 
för kommande byggnation i 
Skepplanda. 20 markbostäder 
av typ kooperativa hyresrät-
ter planeras att uppföras vid 
Prästgården.

En positiv slutpunkt som 
vittnar om en framtidstro för 
Skepplanda.
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Charmig musikunderhållning inledde torsdagskvällens orts-
utvecklingsmöte i Skepplanda. 

Mötesordförande Kent Karlsson (t h) tillsammans med Kjell 
Gustafsson från Alebyggen.

Polisman Tom Henricson 
fanns på plats för att svara 
på allmänhetens frågor.

Upplägget i Molekul bygger 
på att en pedagog från Uni-
verseum, tillsammans med 
en forskare, kommer ut till 
skolorna. Projektet syftar till 
att inspirera barn och ung-
domar att upptäcka natur-
vetenskapens spännande 
värld och alla molekyler som 
gömmer sig i den. Dessutom 
vill man att projektet ska ge 
eleverna möjlighet att glänta 
på dörren till forskarvärlden 
samt använda utrustning som 
skolor i vanliga fall inte har 
tillgång till.

– Hos oss är tre klasser, 
5-6:or, delaktiga i projektet. 
Det är ett uppskattat inslag, 
fastslår Elin Schymberg.

Lokaltidningen hälsade 
på hos klass 5-6 grön i förra 

veckan när Viktoria Hurtig 
från Universeum och fors-
kare Marie Kannius Janson 
var på besök.

– Temat för projektet är 
kriminalteknik. Eleverna får 
en vetskap om hur man tar 
fram DNA och fingeravtryck, 
förklarar Viktoria Hurtig.

– Vi har även kopplat pro-
jektet till andra ämnen. På 
svenskan har eleverna fått 
läsa deckare och i SO har vi 
pratat om brott och straff. Vi 
har även spunnit vidare på 
kroppen utifrån detta per-
spektiv, avslutar Elin Schym-
berg.

Detektivarbete på Himlaskolan
– Molekul ett populärt inslag
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Eleverna på Himlaskolan fick 
ta fram sitt eget DNA.

Viktoria Hurtig från Göteborgs Universeum instruerar elev-
erna.

Ale Elförening håller

Föreningsstämma 2009
27 maj kl 19.00 på Ale Gymnasium i Nödinge

Elnätet – ett krav för en väl 
fungerande infrastruktur
Föreningsstämma med stadgeenliga ärenden

För vår planering i köket vill vi gärna ha din anmälan att 
deltaga till vårt kontor eller via e-post till info@aleelf.se

Vi inbjuder till stämman och alla är välkomna att 
lyssna på såväl stämma som seminarieavsnittet. 
Yttrande och rösträtt på stämman tillfaller dock 

enbart medlem i föreningen.

Ale Elförening
Box 3004, 449 14  ALAFORS

Telefon: 0303-33 24 00
Fax: 0303-33 24 10
E-post: info@aleelf.se
Web: www.aleelforening.se

ALAFORS. Molekul är ett projekt som startats av 
Universeum och där Chalmers och Göteborgs Uni-
versitet ingår som samarbetspartner.

Himlaskolan är en av de skolor i Västsverige 
som nappat på idén.

– Det har verkligen gått hem hos eleverna, säger 
lärare Elin Schymberg.


