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Hur kan man påstå 
att resandet med 
buss blir lättare och 

går snabbare? Alla jobbar 
inte i Göteborg. Jag jobbar 
i Kungälv sedan 23 år och 
har alltid kunnat åka buss. 
Har vi blivit helt bortglöm-
da i den nya tidtabellen? 
Ingen buss stämmer längre 
och samkörningen med 401 
över bron är ett minne blott. 
Där har det alltid varit att 
byta och det har aldrig varit 
väntetid, utan fungerat per-
fekt även när turlistan har 
ändrats.

Nu råkar det vara så att 
jag är halv sjukpensionär och 
åker på andra tider, vilket 
ändå har fungerat i snart tio 
år, men nu går det inte så 
bra längre.

Jag skall vara i Kungälv 
klockan 10.30. Går man in 
på reseplaneraren så får jag 
upp att jag skall ta 600 från 
Älvängen 9.15 och åka till 
Nils Ericson-teminalen för 
att byta till Grön Express 
och åka tillbaka på andra 
sidan till Kungälv. Det är 

absurt!
Det tar 20 minuter med 

bil, men med buss skall jag 
resa i timmar och dessut-
om en omväg på flera mil. 
Är det vettigt? Är det bättre 
kommunikationer?

Detta lär ju drabba alla 
gymnasieelever också. Ingen 
samkörning alls. Ingen 
av snabbussarna stannar i 
Bohus utan bara i Nödinge. 
Bohus är väl ändå en knut-
punkt för resande åt alla 
håll, om man bara kommer 
över bron. Det har alltid 
stämt med bussarna, men nu 
skall jag nog fundera på kör-
kort.

Nu får dem som tagit 
fram denna vansinniga tur-
lista sätta sig ner och tänka 
till, för så här kan det bara 
inte vara. Se till att sam-
körningen över bron stäm-
mer. Det kan inte vara för-
svarbart att en så stor grupp 
skall köras över så totalt för 
att man inte råkar arbeta 
eller studera i ”rätt” stad. Vi 
är många!

Anette Sandberg

Resandet med buss 
blir inte lättare

Västtrafik svarar

Svar till Anette Sand-
berg, som pendlar 
mellan Älvängen och 

Kungälv och har frågor och 
synpunkter på den nya tid-
tabellen.

I och med satsningen 
på Lila express har vi varit 
tvungna att ta bort turer från 
gamla linje 403. Det innebär 
att de lokala kopplingarna 
mellan busslinjerna har blivit 
mindre frekventa och att 
man oftare får byta buss.

På sikt kommer Västtrafik 
att göra stora satsningar på 
trafiken för att locka fler, 
framför allt bilpendlare, att 
åka kollektivt. Trafiken i Ale 
har redan nu anpassats till 
hur det kommer att se ut när 
Alependeln startar år 2012.

Men våra resurser räcker 
än så länge inte till att både 

bibehålla dagens kollektiv-
trafik med mycket lokalbus-
sar och samtidigt bygga ut 
med snabbare trafik till och 
från Göteborg. Därför har 
vi nu ett något glesare utbud 
för de lokala resorna.

Den nya tidtabellen inne-
bär nya resvägar för en del. 
Som exempel kan man åka 
från Älvängen kl 9.52 med 
linje 402 till Eriksdal och 
där byta till Grön express, 
som är framme vid Kungälvs 
busstation kl 10.45. Håll-
platsen Eriksdal är dessutom 
under ombyggnad och 
kommer snart att erbjuda 
enklare byten när hållplatsen 
blir tillgänglighetsanpassad.

Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Jag har full förståelse för 
att elever, pedagoger, 
föräldrar och alla andra 

som bryr sig om våra unga 
känner sig förtvivlade och 
uppgivna när kommunens 
besparingar drabbar skolor 
och förskolor. Vi politiker 
har fått uppdraget av väljar-
na att hushålla med kom-
munens begränsade resurser 
och på de tre majoritetspar-
tierna faller naturligtvis ett 
särskilt tungt ansvar. Det är 
vårt förslag till budget som 
antogs i Kommunfullmäk-
tige förra året och våra pri-
oriteringar som verkställts. 
Det är vi som måste dra det 
tunga lasset när skatteintäk-
terna minskar, men kommu-
nallagens krav på att kom-
munen inte får gå back ändå 
måste uppfyllas.

Att sitta i opposition inne-
bär dock också vissa skyldig-
heter. Oppositionspartiernas 
uppgift är att försöka visa på 
andra vägar att gå. Att det 

finns fler sätt att använda de 
begränsade resurserna på. 
I deras ögon för aleborna 
ett bättre sätt. Barn- och 
ungdomsnämndens 1 vice 
ordförande Kajsa Nilsson 
anklagar bland annat Miljö-
partiet för att inte ägna nog 
mycket uppmärksamhet på 
att hitta andra vägar utan att 
istället välja att låta barnen 
betala krisen. Självklart är 
det en uppfattning hon har 
all rätt att ha om oss. Själv 
anser hon sig inte behöva 
använda sin tid för att hitta 
alternativ med förklaringen 
att det inte varit läge att 
komma med andra förslag än 
de som kommunens tjänste-
män arbetat fram.

Om Aleborna om drygt 
ett år är missnöjda med det 
arbete de tre majoritetspar-
tierna har gjort under man-
datperioden skall de själv-
klart inte rösta på oss. Om 
de tror att Kajsa Nilssons 
parti hade gjort ett bättre 

jobb med att hitta resurser 
för skola och förskola i 
kommunens budget är det 
kanske rent av att rekom-
mendera att man lägger sin 
röst på de nya Moderaterna. 
Tyvärr tycks dock inte det 
vi upplever i Ale vara något 
unikt för oss. På andra sidan 
älven gör exempelvis Kajsas 
eget parti detsamma, i ännu 
större utsträckning.

Min uppmaning till Kajsa 
är därför att öppet redovisa 
vilka andra vägar hon vill gå. 
Vad har du för pedagogisk 
vision för Ales förskolor och 
skolor? Hur vill du priori-
tera de pengar nämnden får 
från kommunfullmäktige? 
Var skulle nämnden spara 
om du fick bestämma? För 
oss i Miljöpartiet är inte det 
viktiga varifrån bra förslag 
kommer. Naturligtvis ska 
vi lyssna på dig och om du 
lovar att i fortsättningen 
inte förklara bristen på egna 
idéer med att ni inte röstade 

på majoritetens budgetför-
slag, lovar jag att i fortsätt-
ningen inte skylla på reger-
ingen för uteblivna pengar.

När det gäller kommande 
budgetbeslut är Miljöpartiet 
fast beslutna att försöka hitta 
andra sätt att spara än inom 
förskola och skola. Med 
nuvarande lagstiftning till-
låts dock inte kommunen 
gå back. Vi måste anpassa 
oss till våra skatteintäkter. 
Och väljer vi att spara ännu 
mer någon annanstans 
kommer annan kommunal 
verksamhet att drabbas ännu 
hårdare. Engagerade alebor 
får gärna ta kontakt med oss 
om ni har synpunkter på hur 
kommunen borde prioritera. 

Marcus Larsson, Miljöpartiet
Högstadielärare

Barn- och ungdomsnämnden

Hushålla med begränsade resurser

  
 

 
 

 
  

  

Naturligtvis ska man 
kunna bo i södra 
Ale och ha möjlig-

het att ta bussen till arbetet 
norrut i kommunen.

Linje 423 kommer att ta 
tidiga resenärer måndag till 
fredag från Surte till Lödöse. 

Linjen kommer att vara 
sökbar i reseplaneraren från 
måndag den 14 juni.

Så här ser tidtabellen ut:
Avg Surte C        05:00
Bohus C         05:08
Nödinge C        05:16
Nol Pressbyrån        05:22

Alafors (Osbacken)       05:25
Älvängen         05:32
Albotorget        05:40
Lödöse         05:50

Annika Friberg 
Miljöplanerare Ale kommun

”Ordna upp kollektivtrafiken nu”
Svar till Robert Anderssons insändare:

Svar till Marcus Larsson, Miljöpartiet

Jag förstår Din vädjan 
till Aleborna om att få 
hjälp med besparingar-

na. Detta visar ju tydligt att 
ni i majoriteten inte har en 
politik som fungerar i upp-
försbacke.

I våra öron låter det 
nästan för bra för att vara 
sant, om Du Marcus Lars-
son uppriktigt vill lyssna på 
våra förslag. Tänk om Du 
även kunde få med dej dina 
vänner i S och V, dom som vi 

bjudit in vid fyra olika tillfäl-
len, för att förutsättningslöst 
diskutera problem och möj-
ligheter. Vid ett tillfälle kom 
ni, men efter detta ville ni 
inte fortsätta samtalen.

Ni skulle återkomma, 
men så blev inte fallet.

Att vi i Alliansen inte lagt 
något motförslag i Barn o 
Ungdomsnämnden beror 
på att den budget ni givit 
saknar förutsättningar att 
med hedern i behåll driva en 

skola värd namnet.
Ett stort problem är att 

ni bara väljer att titta i ett av 
plånbokens fack. Aleborna 
betalar till hela plånboken, 
nämligen hela kommunens. 
Detta har vi påpekat vid flera 
tillfällen, men ni väljer att 
envist bara stirra i nämndens 
fack. Det krävs beslut som 
kommer att påverka alla 
nämnderna för att komma 
tillrätta med problemet. 
Vi måste ha en kommunal 

budget som fungerar.
Med ditt intresse av att 

pröva nya vägar för att göra 
det bästa för barn och ung-
domar i Ale

finns  det möjligheter till 
samarbete med oss och på 
detta sätt bilda ny majoritet.

Jan Skog och Kajsa Nilsson
Moderaterna
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