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• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD
BOHUS. Frågorna föll 
lika intensivt som 
regndropparna gjorde 
mot rutan.

Thomas Rodin från 
Västtrafik hade det 
sannerligen hett om 
öronen när han gäs-
tade Bohus service-
hus i torsdags för att 
informera om det nya 
betalningssystemet på 
bussarna.

– Det är viktigt att 
vara ute och bemöta 
den osäkerhet som 
finns, inte minst hos de 
äldre, säger Rodin till 
lokaltidningen.

Som en del i ”Hälsoforum 
för äldre” hade arrangören 
bjudit in Thomas Rodin 
från Västtrafik för att infor-
mera om företagets nya 
betalningssystem. Ett hund-
ratal pensionärer lyssnade 
intresserat och frågorna var 
många.

Hur är det när man reser 
över flera zoner? Vad händer 
om man glömmer att checka 
ut? Hur ser man hur mycket 
pengar man har kvar på sitt 
kort? Vilken tidsaspekt gäller 
för återresa? Detta var några 
av alla de frågeställningar 
som Tomas Rodin försökte 
att bena ut på ett sakligt och 
pedagogiskt sätt.

– Vi har inte riktigt nått 
fram med vår information i 
tidningarna, det ska erkän-
nas. När man kommer ut 
och förklarar olika begrepp 

och hur systemet är upplagt 
möts man ofta av: ”Jaha, är 
det så här det fungerar”. 
Många har fått en felaktig 
uppfattning om att systemet 
skulle vara krångligt. Det 
krävs inte mer av resenären 
nu än vid användandet av 
de traditionella 100-korten, 
säger Tomas Rodin till Ale-
kuriren.

Fråga chauffören
– Känner man sig osäker 
med det nya systemet är det 
bara att fråga chauffören om 
hjälp. Vi håller nu på med 
en extrautbildning för 140 
instruktörer som i sin tur ska 
utbilda förarna på respektive 

arbetsplats, säger Rodin.
Vad det gäller 100-korten 

upphör försäljningen den 
sista december och använ-
darstopp är utsatt till den 
sista januari nästa år.

De ombud i Ale där 
det går att erhålla det nya 
Västtrafikkortet är: Coop, 
Surte, Bohus Servicebutik, 
Jannes Spel & Godis, Nol, 
Ica Kvantum, Nödinge, Ica 
Supermarket, Älvängen, 
Allans Bokhandel, Älvängen, 
Tempo, Skepplanda.

Övergången ingen enkel resa
– Många frågor om Västtrafiks nya 
betalningssystem

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tomas Rodin från Västtrafik demonstrerar hur det nya betal-
ningssystemet på bussarna fungerar.

ALE. Problemet med 
nedskräpning på kom-
munens återvinnings-
platser fortsätter.

I tisdags var renhåll-
ningens personal runt 
och städade de olika 
enheterna, men frågan 
är till vilken nytta?

Nästa dag såg det 
nämligen lika illa ut 
igen.

Tekniska nämndens ordfö-

rande, Willy Kölborg (S), 
är både ledsen och förbaskad. 
I förra veckan beordrades 
renhållningens personal att 
städa återvinningsplatserna, 
från söder till norr. Den fina 
ordningen varade inte länge.

– När jag kom till återvin-
ningsstationen vid Folkets 
Husvägen i Nol på onsdagen 
fick jag se tre svarta säckar 
med grenar och löv samt en 
gåstol för barn. Dessutom låg 
där påsar med tomkartonger, 

berättar Kölborg.
– Jag tycker inte att vi ska 

behöva sätta upp övervak-
ningskameror på våra åter-
vinningsplatser. Förutom 
alla återvinningsplatser har 
ju kommuninvånarna dess-
utom tillgång till Sörmossens 
återvinningscentral i Bohus 
där man får slänga avfall helt 
gratis, avslutar Willy Köl-
borg.

JONAS ANDERSSON

Nedskräpningen fortsätter!
Tekniska nämndens ordförande, Willy Kölborg, är besviken. Bara en dag efter att renhållning-
ens personal städat kommunens återvinningsplatser var det nedskräpat igen på sina håll. 

Starka protester när klass 8C1 
på Aroseniusskolan splittras
ÄLVÄNGEN. Elevunder-
laget sjunker på Aro-
seniusskolan nästa 
läsår.

Rektor, Carina 
Olsson, tvingas redan 
till vårterminen vidta 
åtgärder.

Klass 8C1 splittras 
när sex klasser ska bli 
fem.

Insändarna i veckans tidning 
beskriver vad elever och för-
äldrar känner inför de beslu-
tade sparåtgärderna på Aro-
seniusskolan i Älvängen. 
Klass 8C1 splittras inför vår-
terminen och eleverna för-
delas till övriga fem klasser.

– Det är den bästa lös-
ningen. Klassen består av 
19 elever och fördelar vi 
dem på ett lämpligt sätt blir 
det drygt 25 elever per klass 
i åttan. Det är en rimlig nivå. 
Att slå ihop årskurs sju skulle 
medföra över 30 elever per 
klass och därför är det inget 
alternativ, säger rektor 
Carina Olsson.

Åtgärden ger en bespa-
ring på 1,5 tjänst.

– Vi avskedar ingen, men 
slipper samtidigt att tillsätta 
ej tillsatta tjänster. Det blir 
en del schemaförändringar i 
samband med vårtterminens 
start, då vi också har ett par 
pensionsavgångar, berättar 
Carina Olsson.

Beslutet att splittra klass 
8C1 är enligt henne inte för-
hastat.

– Det har varit på gång ti-
digare, men har av olika skäl 
skjutits upp. Jag började själv 
i augusti och kan inte alla 
turer. Nu måste jag ta ansvar 
för budgeten och då är det 
logiskt för mig att dela den 
minsta klassen. Jag är över-
tygad om att det kommer att 
gå bra. En del får behålla sina 
lärare, andra får nya. Lärarna 
finns ju kvar om det uppstår 
några frågor vid överläm-
nandet. Jag tror inte att be-
tygen kommer att påverkas, 
menar Carina Olsson.

Eleverna i klass 8C1 
kommer att få möjlighet 

att påverka i vilken klass de 
hamnar samt vilka kompisar 
de vill ha med sig.

– I den mån det är möj-
ligt tar vi självklart hänsyn 
till elevernas önskemål. Pe-
dagogiskt tror jag att det här 
kan bli riktigt bra. Klass 8C1 
har haft det lite struligt, nu 
kommer eleverna in i väl 
fungerande klasser. Det kan 
bli ett lyft för eleverna, säger 
Carina Olsson.

Elevunderlaget mins-
kas med 40 barn hösttermi-
nen 2010 och för att hinna 
få budgeten i balans krävs 
tidiga beslut.

– Dessutom är jag överty-
gad om att ju förr du splitt-
rar en klass desto bättre. 
När våra ekonomiska ramar 
krymper är ett beslut som 
detta ofrånkomligt och att 
avvakta tillför inget posi-
tivt.

FD ELEV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


