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Vad är det för person 
eller personer som 
lyckats med att för-

därva ett bra tursystem inom 
Ale? Här kan ju inte folk 
komma till och från arbetet 
inom rimliga tider, konstiga 
byten till exempel i Bohus, 
Nödinge, Älvängen. Vän-
tetider mellan byten är inte 
någonstans anpassade för att 
klaffa, bussarna väntar inte 
in varandra.

Detta kan väl knappast 
vara till gagn för att öka 
intresset för kollektivtrafik? 
Som det är nu blir det bilen, 
miljötänkandet får slängas 
åt sidan för att orka med 
yrkeslivet. Dessutom har det 
inte informerats om vad det 
kostar eller var taxegrän-
serna går, inte heller hur det 
är med att återresa inom viss 
tid. En zonkarta i pressen 
vore bra.

Sedan en fråga till Ale 
kommun: Varför får inte 
pensionärer frikort inom 
den så kallade lågtiden? 
Detta har visat sig vara ett 
bra alternativ för boende i 
Göteborg även Partille och 
Mölndal visar intresse för 
detta.

Boende i till exempel 
Surte som har läkarstation i 
Bohus skall hämta medicin 
i Nödinge eftersom man 
inte lyckats komma till 
skott med att återöppna 
apoteket i Bohus, trots både 
mottagningar för läkare- 
barn- mödravårdscentral. 
Även tandläkare finns i cen-
trumhuset. Många gånger 
får personer åka flera gånger 
till Nödinge för att hämta ut 
då det receptutskrivna inte 
finns på lager.

Ale en del av Göteborg, 
skämt eller?                            Gerd

Västtrafik tar död på kollektivtrafiken 
och Ale kommun hjälper till

Den 15 augusti ordnade promenadgrup-
perna i Skepplanda en utflykt till Lindelövs 
Slottscafé i Gräfsnäs med boende på Klock-
arängen.

Roger Brunberg från Lilla Edets Taxi 
ställde upp med en buss som tog åtta rullsto-
lar. Ytterligare 13 personer, två vårdare från 
Klockarängen samt en ledsagare för varje 
från promenadgrupperna fanns med.

På cafét bjöds vi på kaffe och äppelkaka 
med vaniljsås. En genomgång av Gräfsnäs 
historia och några melodier på munspel av 
Erik underhöll våra utflyktsdeltagare.

Det hela bekostades av Ale Besöksverk-
samhet. Ett stort tack till alla som ställde 
upp, så att utflykten kunde genomföras.

Gunvor och Erik Hult

Utflykt med boende på Klockarängen

Jag har tre barn i åldrar-
na 2, 4 och 6 år. Min 6-
åring har precis börjat 

förskoleklass på Nödinge-
skolan och de andra två går 
på Vitklövergatans Försko-
la. Jag är heltidsarbetslös. 
På grund av detta har vår 
kommun bestämt att jag har 
rätt till 15 timmars barnom-
sorg i veckan. På Nödinge-
skolan har man insett att det 
inte går att bedriva en bra 
verksamhet på denna korta 
tid och där bjuder man ge-
neröst på fem timmar extra 
i veckan.

Eftersom jag är arbetslös 
får jag inte bestämma vilka 
tider mina barn ska få barn-
omsorg på. Detta gör att 
mina två yngsta får lov att 
vara på sin förskola tisdag, 
onsdag och torsdag mellan 
klockan 9-14. Min 6-åring 
går i skolan måndag-fredag 
klockan 8-12. Alla som har 
barn att lämna och hämta 
vet att detta kan ta en liten 
stund. Jag ska dessutom 
lämna mina på tre olika stäl-
len. Kontentan av det hela 

gör att jag har tisdagar, ons-
dagar och torsdagar mellan 
cirka 9.30 till cirka 11.30 att 
söka arbete på.

Jag är alltså heltidsarbets-
lös och har cirka 6 timmar 
i veckan att söka arbete på. 
Självklart är det kvällar och 
helger som får gå till denna 
aktivitet och det fungerar 
bra så länge man ska skriva 
på sin CV eller kolla jobban-
nonser. Däremot så är det 
väldigt svårt att på kvällar 
och helger skapa personliga 
kontakter genom att ringa 
runt till företag som Arbets-
förmedlingen så innerligt 
rekommenderar. Dessa är 
som bekant oftast på plats 
just under kontorstid.

Jag har försökt att lösa 
detta problem med försko-
lan och blir där hänvisad 
till Annette Hansson. Hos 
henne får jag veta att jag inte 
har något ”lagligt rum” som 
stödjer min önskan om sche-
maändring och hon hänvisar 
till det beslut som fattats av 
Er kommunpolitiker. Den 
ändring jag skulle vilja ha är 

att mina två yngsta barn går 
tisdagar, onsdagar och tors-
dagar mellan klockan 8-13 
och att min 6-åring får ett 
tillägg på fritids efter skolan 
tisdagar, onsdagar och tors-
dagar 12-13. 

Ni ser själva att det inte är 
frågan om någon dramatisk 
förändring i de tider vi redan 
har. Däremot skulle de ge 
mig lite mer sammanhållen 
och längre tid att göra det 
jag egentligen ska tillbringa 
mina dagar med – att söka 
arbete. Det är inte så att jag 
på något sätt förväntar mig 
att få denna tjänst gratis. 
Självklart ska jag betala för 
den. Men ändå finns här 
ingen hjälp att få eftersom 
detta är det beslut som Ni 
politiker har fattat.

Och nu kan man undra 
hur man i en kommun med 
en av landets högsta kom-
munalskatter kan fatta ett så 
ogynnsamt beslut för arbets-
lösa? Är ni inte intresserade 
av att jag ökar min inkomst 
och bidrar till kommunpot-
ten igen? I Ale kommun 

gäller samma beslut för 
föräldralediga som för 
arbetslösa och nu kan man 
ju fundera över vad dessa 
två grupper egentligen har 
gemensamt? 

När jag är föräldraledig 
är meningen och tanken att 
jag ska vara med mina barn. 
När jag är arbetslös ska jag 
ägna all tid jag kan åt att 
söka arbete. Min Arbets-
förmedling, min A-kassa 
och inte minst jag själv har 
tydliga krav på vad vi vill 
prestera för att jag ska kunna 
komma åter i arbetslivet. 
Men som det ser ut nu så 
sitter jag med min arbets-
löshetsförsäkring och passar 
mina barn. Mycket bekvämt 
för kommunen! Själv skulle 
jag gärna fortsätta att vara 
hemma och ta hand om 
mina barn. Men inte på en 
bekostnad av att en dag stå 
utan ersättning och fortfa-
rande inget arbete.

Mikaela Rognelund

Öppet brev till Ale kommuns politiker:

Vem borde betala?

Inför kyrkovalet 
20 september

Ett axplock ur Centerns valprogram

 – Uppmuntra och stödja frivilliga 
  insatser.

 – Samarbeta med grannpastoraten i 
  tekniska och ekonomiska frågor.

Tack för att du röstar på 
Centerpartiet för människors 

lika värde och rättigheter

TJÄNA PENGAR!
KLASSER/FÖRENINGAR
TJÄNA 4.000-15.000:–

Sälj våra mycket
lättsålda produkter

För broschyr ring: 033-12 42 50
www.sockgrossisten.se

LILLA EDETS KOMMUN

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde 
2009-09-16 ställs in på grund av att 
aktuella ärenden kan vänta till nästa 
sammanträde.

Lena Palm
sekreterare

En trafikolycka skedde på E45 i Surte vid 18-tiden på fredagskvällen. Polis och räddningstjänst var snabbt på plats. En 
person ådrog sig lindriga skador.        Foto: Christer Grändevik

Trafikolycka i Surte


