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Med dagens system 
kan boende i 
Södra Surte 

vara  i Göteborg i drygt 
2,5 timme och åka till-
baks utan att erlägga ny 
avgift. Med det nya syste-
met kan man vara i Gö-
teborg endast knappt 1,5 
timme utan att erlägga en 
ny avgift för återresan.

Är det verkligen miljö-
vänligt att reducera vistel-
setiden i Göteborg med 
drygt 40 procent för en 
som använder bussen till 
Göteborg?

En Surtebo

Det nya Väst-
trafikkortet

Stödfamilj sökes

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

Amina är en 10-årig tjej, 
som tar mycket ansvar 
hemma. Hon behöver få 
leka och göra roliga saker 
tillsammans med andra.

Är ni en stabil familj och har 
möjlighet att ta emot Amina 
eller något annat barn ett 
par helger i månaden?

Ni får ekonomisk ersätt-
ning, handledning och 
utbildning.

Till dig som är medlem 
i Lärarförbundet
Vi får träffa Martin Tallvid
Missa inte medlemsmötet med föreläsaren 
Martin Tallvid, doktorand inom IT utveckling, 
tisdagen den 20 oktober. Han är bl a involverad 
i ”En-till-En” projektet i Falkenberg. Aktuellt för 
oss i vår kommun! 

Kvällen börjar 18.00, i Ale gymnasium
med mingel och buffé. Klockan 19.00 startar vi i 
teatern med Martin som kommer att berätta om 
sina erfarenheter av hur IT-användningen påverkar 
skolutveckling och lärande. 

Under kvällen blir vi även bjudna på underhållning. 
Allt ingår i medlemsavgiften.

Anmäl dig senast den 9 oktober till ditt 
arbetsplatsombud.

Vi ses den 20 oktober!
Styrelsen för Lärarförbundets lokalavdelning i Ale.

Lararforbundet@ale.se Telefon 330 424

Onsdagen den 30 septem-
ber, en dag då hösten visade 
sig från sin vackraste sida, 
samlades vi för att få njuta 
av sång och musik. Sture 
Magnusson hälsade oss 
välkomna och lämnade 
sedan över till dagens musi-
ker. Reidun Saether spelar 
i musicalen Cats på Chat 
Noir och ersattes av Theresa 
Skjolder. En värdig ersättare 
skulle det visa sig. Vi bjöds 
först på Unforgetable en 
stämningsfull och njutbar 
jazzlåt av Nat King Cole. 
Bellmans Fjäril vingad stod 

så på repertoaren. Visst lät 
det som om fjärilarna fladd-
rade på Dans tangenter.

Det blev mer svenskt 
genom Taubes Flickan i 
Havanna. Ett härligt fram-
förande med mycket sugges-
tivt komp och stor inlevelse 
i sången. En booggie är ett 
måste vid Dans konserter. 
Så och idag. Hans enormt 
flinka fingrar lekte fram 
Saint Louis Blues. Som van-
ligt helt fantastiskt. Att The-
resa älskar Beatles riktigt 
kändes när hon sjöng deras 
Yesterday.

Slutnumret var Abbas 
Thank you for the music där 
texten bland annat lyder ”I 
have a talent” en passande 
strof för Theresa. I väntan 
på kaffet bjöd Dan på ett 
extranummer, en låt han fått 
av en annan mästare, Wells 
Rag.

Blommor avslutade denna 
kavalkad av musikaliska 
pärlor. Mer blommor utde-
lades till MariAnne Carls-
son, Aktivas revystjärna och 
Kungälvs nyblivna schlager-
drottning. Till Dans ack-
ompanjemang och stående 

applåder sjöng hon sin egen 
Ge oss år tillbaka.

Barncancerfonden erhöll 
1 877 kronor i september.

Information lämnades om 
fotokurs, fotobehandling i 
PC, mattcurling, aktiviteter 
under oktober samt Italien-
resan. Platser finns kvar till 
besök på Göteborgs Univer-
sitet och Operan i Oslo.

Sture M avslutade mötet 
på sedvanligt sätt – med en 
historia.

Inga Isaksson

Theresa Skjolder och Dan Lindén hos Aktiva Seniorer

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: Lördagar 11-14
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ • HÖSTKAMPANJ

Lördag 7 nov kl 19

Underhållning ~ Tävling
Allsång ~ Dans

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr
Biljettförsäljning

0303-337030, 337522

KAFFERAST
i Skepplanda 
Bygdegård

Spelmanslaget
Kafferast

Välkommen till 

RÖDA RUMMET
Surte Bibliotek 
13 okt kl 19.00

Lite bokprat om årets nyheter. 

SIGUN MELANDER
presenterar sin nya bok om 

Ivar Arosenius.

Ingen entréavgift men anmäl er gärna 
till Surte Bibliotek  0303-33 01 71 

eller Doris 031- 98 31 76

Vi bjuder på fi ka

Arrangör: Surte-Bohus biblioteks- och 
kulturförening, Surte Bibliotek

Kommundirektör, Stig Fredriksson, gläds åt hur arbetet med 
den nya vägen och järnvägen fortskrider. Det ger Ale unika 
möjligheter att expandera nära en attraktiv kollektivtrafik.

Pendeltåg och motorväg ökar intresset för Ale
ALAFORS. Exploatö-
rer, banker och  mäk-
lare bjöds på lunch och 
matnyttig information 
kring Ales expansions-
planer.

Motorvägen och pen-
deltåget är två tunga 
skäl till varför Ale 
måste expandera.

– När vi nu får en 
attraktiv kollektivtrafik 
måste vi ta vårt ansvar 
och bygga nytt nära 
denna så folk kan dra 
nytta av pendeln, säger 
kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Trots lågkonjunktur och bistra 
tider kan Ale kommun beskå-
da hur ett av Sveriges störs-
ta infrastrukturprojekt fortlö-
per i Göta älvdalen. Pendeltåg 
med fem stationer i Ale och en 
fyrfältsväg av motorvägsstan-
dard ska stå klar i slutet av 
2012. Staten investerar när-
mare 800 000:- i timmen i väg- 
och järnvägsprojektet Bana-
Väg i Väst.

– Vi är snart där. 2012 
kändes länge avlägset, men 
det går fort när man har roligt. 
Nu gäller det för oss att ta vara 

på alla positiva effekter som 
BanaVäg i Väst för med sig. 
Kollektivtrafiken måste kunna 
användas effektivt och därför 
utgår vi mycket från den när 
vi planerar hur Ale ska växa, 
säger Stig Fredriksson.

I Nödinge och Älvängen 
har två strukturstudier tagits 
fram som inspiration för hur 
de centrala delarna av respek-
tive ort kan utvecklas. Katar-
na Allansson är projektut-
vecklare.

– Nu gäller det att se hur vi 
konkret kan gå vidare för att 
förverkliga en del av idéer. I 
Nödinge kommer vi att börja 
med de södra delarna av Ale 
Torg och tanken om hur vi kan 
skapa ett attraktivt stråk från 
pendeltågstationen och upp 
mot gymnasiet. Dessutom har 
Ica tydligt signalerat att de vill 
bygga ut sin verksamhet, vilket 
är oerhört positivt och något 
som vi definitivt måste titta 
närmare på. I Älvängen ska 
vi nu ta ett samlat grepp runt 
Änggatan där det finns intres-
se av att bygga nya bostäder. 
När dagens busscentral flyttas 
skapas också ytor för byggna-
tion av affärslokaler i kombi-
nation med bostäder. Proble-

met i Älvängen är att vi inte har 
någon dominerande exploatör 
att jobba med, säger Katarina 
Allansson.

Klara för att exploatera i 
Älvängen är Veidekke och 
Skanska, men då talar vi inte 
om de centala delarna utan om 
ett av de största bostadsområ-
dena i Ale. Det gäller Krono-
gården med drygt 400 boen-
den i olika upplåtelseformer.

– Vi hoppas på byggstart 
vid årsskiftet 2010-2011. Det 
är snart dags för en samråds-
utställning och detaljplanen 
ska förhoppningsvis vara klar 
att visas till våren. Vi satsar på 
energismarta hus i en miljö 
som ska bevaras väldigt grön. 
Första inflyttning bör ske 
2011/2012, säger Rolf Lind 
på Veidekke.

Lennart Nilsson, chef för 
samhällsplaneringsavdelning-
en, kan konstatera att planar-
betet pågår för fullt.

– Vi har antagit försörj-
ningsprogram för såväl bostä-
der som industriändamål. Bo-
stadsexploateringen fram till 
2015 är planerad till 260 lä-
genheter/år, men tyngdpunk-
ten ligger efter 2012 då Bana-
Väg i Väst beräknas vara klara. 

Det kommer att öka intresset 
för såväl boende som nyetab-
leringar, menar Lennart Nils-
son bestämt.

Det mesta kretsar kring in-
frastrukturen och därför var 
Bo Larsson, övergripande 
projektledare för delen Agnes-
berg-Älvängen, inbjuden.

– Vi är hittills mycket nöjda 
med hur projektet framskrider, 
men det finns en förhöjd risk 
att vi inte hinner klart med allt 
till december 2012 på grund 
av vissa överklaganden. Vi har 
också att göra med en av Sveri-
ges sämsta geotekniska miljö-
er. Korridoren där vi bygger är 
mycket trång och ställer stora 
krav på logistiken. Vi påbör-
jar nu arbetet med att bygga 
om Jordfallsbron. Det vet vi 
kommer att skapa trafikstör-
ningar, men vi har satsat miljo-
ner i planering för att göra det 
så drägligt som möjligt. Vad vi 
vet är däremot att när vi väl är 
färdiga har vi skapat stora för-
bättringar för trafiksäkerheten 
och miljön, säger Bo Larsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


