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Läste i Alekuriren att 
Swebus tar över kol-
lektivtrafiken i Ale 

och gör en del förändringar 
i linjenät och tidtabell. Med 
hänsyn till synpunkter från 
ortsutvecklingsmöten drar 
man in nattrafiken till Ala-
fors. Storsint!

Vi och flera av våra 
vänner boende i Alafors 
uppskattar att ta del av stor-
stans utbud samtidigt som 
det är skönt att komma hem 
till landet igen. Vi har också 
bekanta i Göteborg som vi 
umgås med. Till dem som 
undrar varför vi bor så långt 
bort brukar vi förklara att 

kollektivtrafiken fungerar 
utmärkt. Efter den 14 juni 
skall vi bryta upp kl. 23, oav-
sett från vad, för att hinna 
med sista bussen kl. 23.34 
från Nils Ericssonplatsen.

Nu kan jag sätta oss vuxna 
i första rummet då våra barn 
är utflugna. Tack och lov!

Ungdomarna är givetvis 
hänvisade till samma tid-
tabell. För dem som inte 
bor i närheten av Ledet 
återstår en rejäl promenad, 
oavsett årstid och väder. 
Alternativen är att sova över 
hos någon kompis i stan, 
lifta, ta svarttaxi eller stanna 
hemma. Idag bor många 

unga vuxna kvar i föräldra-
hemmet långt efter myndig-
hetsåldern av olika skäl. Om 
någon av dem haft tankar på 
att slå ner sina egna bopålar 
i Alafors kommer nog dessa 
på skam.

En lösning skulle vara att 
bussen går Alingsåsvägen 
och vänder vid kiosken.

För ortsutveckling och 
inte ortsavveckling behöver 
vi förutom nattrafik, nypro-
ducerade bostäder och högre 
skidbacke.

*Ej Alafors

Christer och Gunilla Sundberg

”Ale* – en stark del av Göteborg”

Svar till Robert An-
dersson, som 
i en insändare 

(10/6) lämnar synpunkter 
på den nya tidtabellen för 
Ale kommun.

Som du kanske redan 
känner till har Västtra-
fik satt in ytterligare turer 
på morgonen mellan Surte 

och Nol från i måndags 
(15/6), eftersom vi har 
fått starka önskemål om 
detta. Och det kan bli 
aktuellt med ytterligare 
morgonturer på denna 
sträcka.

Vi kommer givetvis att 
utvärdera de förändringar 
som har gjorts i trafiken 

i Ale, och jobbar ständigt 
med att göra förbättringar 
för att få fler pendlare att 
välja bussen och tåget.

Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Västtrafik svarar Robert Andersson

Tack Rose-Marie 
Fihn för insän-
daren ”Fira gärna 

avslutningen i kyrkan”. 
(Gärna ska inte vara med).

Vi måste värna och vara 
rädda om våra traditioner. 
De vi har ska vi behålla. 
Invandrarna borde istället 

vara med mer och deltaga 
i våra traditioner, bland 
annat Svenska Flaggans 
Dag. De nya svenskarna 
har ju sina helger och tra-
ditioner som de kan och 
vill fira och även sin reli-
gion, men de bör även ta åt 
sig och vara med i våra, om 

inte annat så för sina barn.
Tolerans är inte att 

utplåna sin egen identitet. 
Vi måste tolerera och visa 
respekt för varandra. Faran 
är att det blir vi och dom.

Försöker visa tolerans

Vi måste värna våra traditioner

Ale Kommunfullmäk-
tige beslutade på sitt 
sammanträde den 15 

juni att dramatiskt höja färd-
tjänsttaxan!

Inom Ale kommun 
kommer höjningen dock 
endast att bli tre kronor - 
från 35:- till 38:-.

Men till övriga orter inom 
färdtjänstområdet kommer 
höjningen att bli dramatisk! 

Några exempel: Till 
Trollhättan från norra Ale 
blir priset 142:- (105:-) för 
vuxen och 106:- (53:-) för 
ungdom dvs 35 resp 100% 
höjning.

Till Göteborg från norra 
Ale 93:- (75:-) för vuxen 
och 70:- (51:-) för ungdom 
dvs 24% resp. 62% höjning 
enligt vad vi kan utröna. 
Nuvarande pris inom paren-
tes.

Den mest barocka höj-
ningen kommer att bli för 
resor till Lödöse där påslaget 
på baspriset blir 50% istället 

för som tidigare 25%. 
Det finns saker som, efter 

ett hastigt utlyst samråd den 
25.5 och DHR:s påpekande, 
har förbättrats men saker 
som inte kan accepteras!

Det på Kommunstyrelsen 
den 090602 lite ändrade för-
slaget är bättre än

KSAU-förslaget men det 
är INTE BRA!

Folkpartiet sa ett bestämt 
NEJ till dessa höjningar och 
föreslog istället att eftersom 
färdtjänsten numera anses 
som en del av kollektivtrafi-
ken så skall färdtjänsttaxan 
motsvara kollektivtrafik-
taxan. 

Folkpartiet sa också  NEJ 
till förslaget att ta bort korta 
uppehåll vid kyrkogårdsbe-
sök. Det är mycket jobbigt 
att bli stående på en kyrko-
gård och invänta färdtjänst 
för gamla och/eller handi-
kappade människor. 

Vid voteringen/omröst-
ningen röstade endast Folk-

partiet mot höjningen och 
en ledamot (m) avstod från 
att rösta. 

Enligt uppgift kommer 
taxehöjningen inte att inne-
bära någon större besparing 
för kommunen. Det är en 
likriktning man är ute efter 
–att få samma regler i Göte-
borgs- och Sjuhäradsområ-
det. Om likriktning tycker 
vi inte!

På min fråga vad remiss-
instanserna KPR och KHR 
– Kommunala Pensionärs-
rådet resp. Kommunala 
Handikapprådet säger om 
förslaget fick jag svaret att 
KPR inte har något emot 
det. I KHR har ärendet inte 
tagits upp. Förvånande!

Flera handikappfören-
ingar har reagerat starkt 
negativt på beslutet.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Dramatisk höjning av färdtjänsttaxan!

VG PRIMÄRVÅRD. START DEN 1 OKTOBER.
Mer information kommer i din brevlåda i mitten av augusti.

Broschyr finns att hämta på vårdcentraler och apotek.

VALET ÄR DITT!
VÄLJ VÅRDCENTRAL

OCH PÅVERKA DIN VÅRD.

1177.se/vgregion

När Mikael berg-
lund (MB) och 
Kajsa Nilsson 

(KN) replikerar på Dennis 
Ljungrens med fleras insän-
dare så försöker de samma 
teknik som moderaternas 
företrädare i regeringen. 
Detta genom att säga att det 
är kommunernas problem, 
lös dom. I vårt land är sam-
bandet mellan stat, kommun 
och landsting/region starkt.  
Som exempel kan jag ta att 
cirka 80 % av kommuner-
nas uppdrag är tydligt regle-
rat genom olika beslut i riks-
dagen, när det gäller skolan 
ännu mera.

När det gäller kommu-
nernas intäkter så är kom-
munalskatteutjämningen 
betydande, vilket gör att 
kommunen är tydligt påver-
kad av vad staten gör.
I år, alltså 2009 lånar staten 
till sina utgifter för första 
året på länge, 15 miljarder 
går till skattesänkningar, 90 
% av detta går till inkomst-
tagare som har över 300 000 
kronor i årsinkomst. Om 
dessa 15 miljarder istället 
gått  till kommunerna för att 
stärka skola och vård hade 

Ale haft 45 miljoner mera 
för 2009.
Sedan påstår de att om Ale 
haft mera pengar så hade 
vi köpt skog eller byggt 
bandyhus? De kan inte ens 
skilja mellan investeringar 
och driftkostnader. När det 
gäller Verleskogen så står 
jag för att det var ett för 
framtiden klokt beslut, lika 
klokt som de som skapade 
naturreservat redan för 100 
år sedan när det fanns ännu 
mindre pengar i samhället. 
Bandyhuset återkommer 
jag gärna till i samband med 
frågans behandling, klart är 
dock att huset är en tillgång 
för Ale, inte en belastning.

Sparförslag 
Under senhösten 2008 stod 
oppositionsrådet (M) i talar-
stolen på fullmäktige och 
påstod att han utan större 
problem skulle stuva om i 
Barn- och ungdomsnämn-
dens budget med 20 miljo-
ner mera till skolan, under 
våren har han i Alekuriren 
påstått en gång att han hade 
förslag på kostnadssänkning 
på 100 miljoner, som skulle 
ge skola och vård 50 miljo-
ner extra, sedan återkom han 

med att man skulle hitta 50 
miljoner.

Var finns förslagen så 
att man kan granska om de 
håller i verkligheten.

Jag lovar att vi skall vara 
med om de är realistiska!

Jag har flera gånger frågat 
Barn- och ungdomsnämn-
dens vice ordförande Kajsa 
Nilsson om vad de föreslår 
och inte fått något svar. Jag 
satt med på den träff som 
var om ekonomi där KN fick 
den fråga hon säger att hon 
inte fått??

Vad har de då åstadkom-
mit? På majmötet i BoU 
lyckades de åstadkomma en 
reservation där de vill att 
någon annan 
skall lösa ekono-
min.

Eje Engstrand (S)
Ordförande i Barn och Ungdoms-

nämnden
Ledamot i Kommunstytrelsen och 

Kommunfullmäktige.

PS. Att mörka är i vissa pokervarian-
ter att höja insatsen utan att köpa nya 

kort eller visa sina kort.

M mörkar i debatten!

Den nya tidtabellen 
innebär att restiden 
blir längre för många 

då det inte går att byta i Nö-
dinge längre, vilket man 
kunde tidigare. Det hade inte 
varit några problem om man 
kunnat ta Lila från Älväng-
en och ta 402 på de tider 
den inte går från Älväng-
en. Nu kommer 402 in 09.52 
och Lila 09.56, det vill säga 
att det skiljer fyra minu-
ter och då har ju 402 redan 
åkt. Att man skulle kunna 

byta till Grön i Eriksdal går 
inte heller eftersom den inte 
väntar, utan man får vackert 
vänta på nästa tur. 

Jag har åkt i tre dagar nu 
och inte en enda gång har 
det fungerat. Dessutom åker 
inte 402 direkt från Bohus, 
utan står där en bra stund 
och håller inte tiden alls. 
Att jag skulle kunna ta 402 
klockan 09.52 och vara i 
Kungälv klockan 10.45 är en 
dröm som kanske fungerar 
på papperet, men inte i verk-

ligheten. 
Hur kan det komma sig att 

Alafors helt plötsligt fått så 
många resande att de skall ha 
turer varje halvtimma, men 
inte Älvängen som är betyd-
ligt större? Nej, låt oss ha 
kvar vår buss varje halvtimma 
från Älvängen. Det blir nog 
fler resenärer därifrån än 
från Himlaskolan. Jag slipper 
dessutom att åka via Göte-
borg för att komma i tid till 
Kungälv.

Annette Sandberg

Replik från Annette Sandberg till Gunnel Hammar


