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Ale 
Vuxenutbildning 

- Biologi B 
- Datorkunskap
- Religion A
- Fysik B 
- Kemi B 
- Naturkunskap B

- Samhällskunskap A,B
- Svenska Grund, A, B, C
- Svenska 2:a språk 
   Grund, A, B
- Matematik Grund, A, B, C
- Engelska Grund, A, B, C

Kurser  VT 2010:

- ha gymnasiekompetens
- ha behörighet till yrkeshögskola

- ha behörighet till högskola 
- gå en yrkesutbildning

}

Sista ansökningsdag 30/11

TA TAG I DIN FRAMTID!

För dig som vill:

Yrkesutbildningar för vuxna  
    -  www.grvux.se

Sfi -svenska för invandrare 
   - 0303 330 358

Särvux 
   - 0303-330139

Anm. till kurser Ale Vuxenutbildning
   - http://ale.alvis.gotit.se/student

   - 0303 330 139, 0303 330 358

TERMINSTID 11 JAN  11 JUNI

STARRKÄRR. Åtta per-
soner.

Så många, eller sna-
rare så få, kom det 
till onsdagskvällens 
ortsutvecklingsmöte i 
Starrkärrs bygdegård.

Energirådgivning och 
information om ETC i 
Nol attraherade uppen-
barligen inte befolk-
ningen.

Med illusionen om att det 
skulle komma många besö-
kare till onsdagens ortsmöte 
bestämde presidiet att för-
lägga sammankomsten till 
Starrkärrs bygdegård istäl-
let för Kilanda gamla skola 
som var planerat från början. 
Invasionen av mötesdeltagare 
uteblev dock och när klockan 
var framme fanns blott åtta 
åhörare i lokalen.

– Tanken var att ge mötet 
en ny dimension, så att det 
inte förblir enbart ett forum 
där man diskuterar vägar, 
busshållplatser och så vidare. 

Tydligen gick inte det grep-
pet hem, konstaterade Rolf 
Gustavsson som tillsam-
mans med Catharina Elias-
son och Sune Rydén ledde 
mötesförhandlingarna.

Jerker Persson, energi- 
och klimatrådgivare i Ale 
kommun, informerade om 
vilka tjänster kommuninvå-
narna erbjuds.

– Vi är opartiska och det 
kostar heller inget. Vi riktar 
oss till hushåll, företag och 
lokala organisationer, förkla-
rade Persson.

Vanliga frågeexempel 
som Jerker Persson och hans 
medarbetare kommer i kon-
takt med rör byte av värme-
källa, ventilation, vindkraft, 
solfångare och solceller.

Jerker Persson gav också 
upplysande information om 
förhållandet mellan glöd-
lampor och de nya lågener-
gilamporna. Han betonade 
vikten av att lågenergilam-
porna återvinns eftersom de 
innehåller kvicksilver.

Förslag
Förslag väcktes om att det 
borde sättas upp fraktioner 
för dessa lampor på kommu-
nens återvinningsplatser. För 
närvarande är Sörmossen i 
Bohus den plats dit samtliga 
alebor hänvisas.

Robert Aronsson redo-
gjorde om bakgrunden till 
Energiteknikcentrums bil-
dande, ägarbild och dess 
nuvarande status.

– Två avknoppningar har 
skett under de inledande 
åren. Den första var Vätgas 
Sverige och den andra, som 
många av er säkert känner 
till, var Alelion Batteries.

Aronsson avslutade sitt 
anförande med att visa 
utvecklingsprognosen för el- 

Energikicken som uteblev
– Svalt intresse för ortsmötet i Starrkärr

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seRobert Aronsson från Ener-

giteknikcentrum i Nol gäs-
tade ortsutvecklingsmötet i 
Starrkärr som endast locka-
de åtta besökare.

www.vgregion.se

Nu återgår vi till
tidbokad mottagning på  
Jourcentralen Kungälv

Tidbokad mottagning

Vardagar kl 17.00-22.00
Lördagar, söndagar samt helgdagar 
kl 10.00-16.00

För tidbokning och råd, ring 1177
www.1177.se/vgregion

Välkomna
Jourcentralen Kungälv, Kungälvs Sjukhus, 
442 83 Kungälv

och hybridbilar. Han beskrev 
också hur de nya batterity-
perna fungerar.

– Vid ett stort genomslag 
för litiumbatterier i fordon 
måste man hitta metoder 
att återvinna alla metaller i 
litiumbatterier, underströk 
Robert Aronsson.

Busshållplatser
Efter sedvanlig fikastund 
blev det genomgång av före-
gående mötes protokoll och 
övriga frågor. Som så många 
gånger tidigare kom avsak-
naden av busshållplatser i 
Starrkärr att diskuteras. I två 
år har det pågått diskussioner 
om huruvida det är möjligt 
att få till stånd en vettig lös-
ning vid Petters Hage.

– Jag vet att projekteringen 
är påbörjad. Kommunen för 
diskussioner med Vägverket, 
plus att berörd markägare 
involverats i samtalen, sade 
Catharina Eliasson.

Mellan Starrkärr och 
Älvängen är situationen än 
värre. Här finns det överhu-
vudtaget ingen busshållplats. 
Skolbarnen som tidigare 
hade rätt till taxi är nu hänvi-
sade till ordinär busstrafik.

– Det är beroende på att 
det går fler bussturer nu än 
vad det gjorde förut. Det är 
väl bra på sitt sätt, men att det 
inte finns någon hållplats där 
barnen kan kliva på bussen är 
minst sagt olustigt. Barnen 
får vifta så att chauffören ser 
dem och förhoppningsvis 
hinner stanna. Nu börjar det 
dessutom bli mörkt och snart 
händer det en olycka, häv-
dade en orolig ortsbo.

Situationen låter helt 
absurd. Hur kan skolbarn 

utsättas för trafikfara utan att 
åtgärder vidtas med det sna-
raste? 

En annan fråga som dök 
upp var hur kommunen ser 
på möjligheterna till sär-
skilda ridvägar då en så kallad 
hästby planeras i Starrkärr. 
Ett helhetsansvar efterlystes 
från kommunens sida.

– Vi har en samordnare i 
Ale kommun, Jörgen Sundén, 
som tittar på häst- och ridvä-
gar. Vi kan väl se vad han har 
att säga på nästa möte, sade 
Rolf Gustavsson.

Vårmötet beslutades att 
hållas i Kilanda gamla skola 
och förhoppningsvis finns 
det en mötesagenda som 
lockar betydligt fler besökare 
än den tappra skara som tog 
sig till bygdegården i ons-
dags.

KUNGÄLV. Polisled-
ningen i Göteborg 
överväger föränd-
ringar i organisatio-
nen.

Kungälvs polis-
station upphör och 
ersätts med ett med-
borgarkontor i kom-
munhuset.

Den utryckande 
polisen flyttas enligt 
förslaget till Hisingen 
och kommer på så vis 
även att drabba Ale 
kommun med längre 
utryckningstider.
Den polisiära närvaron i 
Kungälv kan komma att 
minska. Risken är över-
hängande att den polissta-
tion som finns nu går upp i 
stationen på Hisingen. Det 
innebär att de drygt 41 000 
invånarna i Kungälv blir 
utan den utryckningsenhet 
som finns idag, 24 timmar 
om dygnet året runt. Kri-
minalpolisen som utreder 
brott begångna i Kungälv 
– och även merparten från 
Ale – placeras sannolikt 

vid den nya kriminaljouren 
vid Ernst Fontells plats i 
centrala Göteborg. En del 
utredare kan komma att 
hamna på Hisingen eller 
i Stenungsund i den nya 
organisationen.

Ett upprop har startats i 
Kungälv för att i möjligaste 
mån få polisledningen att 
tänka om.

– Vi önskar vidare att 
polisledningen övervä-
ger att skapa ett område 
av Kungälv, Ale och 
Stenungsund. Det finns 
mycket som talar för att 
landsortens problem drun-
knar i jämförelse med stor-
stadens problem – därför är 
det viktigt med närvarande 
polis med lokalkännedom, 
personkännedom och lokalt 
engagemang även utanför 
storstaden, skriver man i sin 
uppmaning.

Grundidén i strukturför-
ändringen är att slå samman 
Kungälv, Hisingen och 
Stenungsund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ny polisorganisation 
slår mot Ale

Energi- och klimatrådgivare 
Jerker Persson beskrev för-
delarna med de nya lågener-
gilamporna.


