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Den 17 decem-
ber 2009 var KPR 
(Kommunalt Pen-

sionärsråd) kallat till sam-
manträde, ett sammanträ-
de som präglades av en god 
stämning. KPR är ett råd, 
som varken har beslutande-
rätt eller förslagsrätt utan är 
en instans för att ta emot in-
formation, ge information 
och är remissinstans för att 
förstärka inflytandet i alla 
frågor som berör äldre, till 
exempel äldreomsorg, bygg-
nadsfrågor etcetera. Vi ut-
nyttjar det till fullo.

Till sammanträdet kom 
Miljö- och Byggnadsnämn-
dens vice ordförande Jan A 
Pressfeldt som redogjorde 
för den mängd ärenden som 
denna nämnd skall handskas 
med. Pressfeldt gick även 
igenom de stora ärendena 
såsom mängden av villabe-
byggelse som skall startas 

i Ale kommun, nämligen 
Kronogården i Älvängen 
samt Ale Höjd mellan 
Nödinge och Nol.

Dessa bostadsplaner är 
av stor betydelse för Ale 
kommun med sina fina och 
bra natursköna lägen, men 
dessa nya bostadsområden 
har inga lämpliga lägen för 
oss pensionärer. 

Inte ett ord nämndes om 
det planeras seniorbostäder, 
trygghetsbostäder eller lik-
nande i Ale kommun. Dessa 
bostäder måste placeras på 
centrala platser i befintliga 
tätorter, för att vi äldre skall 
kunna ta oss enkelt, till 
exempel med rollator, till 
de olika serviceinrättning-
arna såsom bank, apotek, 
dagligvaruhandel och övriga 
affärer, även till vårdcentral 
och tandläkare, som också 
behöver centralt placeras.

Eva Eriksson, ordfö-

rande i Vård- och omsorgs-
nämnden, berättade (med 
assistans av tjänstgörande 
tjänstemän) om det pla-
nerade äldreboendet i 
Nödinge, som tyvärr blir 
försenat, varför projekte-
ringen av ett nytt äldrebo-
ende i Älvängen kommer att 
påskyndas. Det ser vi med 
glädje framemot.

I nummer 46 av Alekuri-
ren fick vi läsa en intressant 
intervju med kommunalrå-
det Jarl Karlsson, där han 
ger sin syn på det som hänt 
i Ale kommun under 2009 
och det som delvis kommer 
att hända under 2010. 
Mycket intressant läsning.

Men vart har pensionä-
rerna tagit vägen? Även här 
inte ett enda ord om den 
stora och ökande målgrupp 
om cirka 5000 invånare 
som successivt kommer 
att behöva seniorbostäder, 

trygghetsbostäder inom en 
snar framtid. På centralt pla-
cerade tomter.

Vi i KPR har ingen 
möjlighet att påverka kom-
munen annat är genom tid-
ningsartiklar, prata med de 
politiska partierna och för-
söka påverka och ge förslag 
till dem som har motions-
rätt. Det vi kan framföra på 
KPR:s sammanträden är vik-
tigt, men det blir endast en 
dialog som man inte behöver 
ta hänsyn till. Man tar heller 
inte så mycket hänsyn till oss 
pensionärer på högre nivåer.

I intervjun med kom-
munalrådet angavs att det är 
val 2010. Det är vi medvetna 
om, alla de pensionärer vi 
företräder är röstberätti-
gade. Detta är inget hot utan 
en sann verklighet.

För samorganisationen PRO, 
RPG och SPF

Bengt Englund 

Vart har pensionärerna tagit vägen?

När alla medier för-
söker återspegla 
det år som gått, ka-

tastrofer och andra även-
tyr som drabbat befolkning-
en, tänkte jag som alebo få 
reflektera över Västtrafiks 
äventyr med bussarna 401 
till 404. 

Det måste ha varit ett 
händelserikt och roligt år 
för den grupp som planerat 
trafiken för Ale kommun. 
Man kan tänka sig gruppen 
av ivriga hjärnor på hög 
och kreativ nivå. Man kan 
föreställa sig gruppen sit-
tandes med tidur och kartor, 
mumsande på spännande 
resvägar. Med glada tillrop 
och gruppövningar ses inte 
bara möjligheter utan också 
ett exempel på hur kunder 
och personal anpassar sig.

Årets äventyr för min del 

startar när jag efter dagens 
arbete tror att som vanligt 
403 skulle ta mig till Surte 
via utfart Nils Ericssons-
platsen och 45 rakt hem. 
Men, nej nu svänger bussen 
runt och börjar sin resa till 
Svingeln via tolv trafikljus. 
Där plockar den nästan 
fyllda bussen upp tre passa-
gerare. 18 minuter efter att 
vi lämnat centrum kör vi ut 
på E45 via Olskroken. 

Nu gäller det att man 
tagit på sig säkerhetsbältet, 
för håll i er gubbar och kär-
ringar för nu skall vi köra 
ikapp tidtabellen. Läser man 
den gamla tidtabellen, som 
påstår att resan till Surte tar 
15 minuter, kan jag förstå att 
chauffören har bråttom.

Många minns nog att 404 
stod för den servicen under 
morgontimmarna att man 

kunde ta sig till Svingeln. 
Men någon ur en tidigare 
planeringsgrupp tyckte 
kanske att underlaget var lite 
tunt. Vi är nog många som 
kan vittna om att kommuni-
kationsåret i Västtrafiks regi 
varit händelserikt. Vi kan 
vittna om pinsamma möten 
när man kommit för sent, 
där barnen fått anmärk-
ningar på försenad ankomst. 
Uteblivna bussar, bussar som 
inte stannar. Ja, sammanta-
get har vi nog en hel del att 
bidra med. Alla man pratar 
med har sin historia.

401:s äventyr i Kungälv, 
när chauffören ibland inte 
vet om han eller hon skall 
ta till höger eller vänster 
vid busstorget eftersom pla-
neringsgruppen tycker att 
man måste variera sig, och 
vem säger att man måste ta 

samma väg tillbaka som man 
kom? Kan man ge några råd 
till framtidens passagerare, 
de som inte gett upp och 
tagit bilen:

1. Gå aldrig ut utan att 
ha tidtabellen i fickan. Den 
inte bara ger dig en anty-
dan på när möjligen bussen 
kommer, utan även var den 
skall stanna.

2. När du ser att bussen 
inte stannar vid din hållplats 
(trots att det lyser rött på 
”Stannar”), res dig inte upp 
utan skrik. Inbromsning gör 
att du får en extra resa som 
du inte vill ha.

Ja, årets äventyr i Ale 
skulle göra sig i en Karde-
mummarevy på 50-talet.

En trogen passagerare
Kent Turnefelt

Reflektion över Västtrafiks äventyr
Lionsklubbar i Sverige har 
under 2009 genomfört en 
Röda Fjädern-insamling till 
förmån för hjärnforskning 
om beroende, tillsammans 
med Hjärnfonden. Detta är 
den femte Röda Fjädern-
aktiviteten som genomförs 
i Lions regi. Den första 
skedde redan 1965 tillsam-
mans med Sveriges Radio 
och Hylands Hörna.

Insamlingen 2009 har hos 
oss skett dels via insamlings-
bössor, och dels genom för-
säljning av pins i form av en 
liten fjäder. Medlemmarna i 
Lions Club Ale har varit fli-
tiga försäljare, och aleborna 
har varit villiga att köpa pins 
och att lägga pengar i våra 
bössor. 

Insamlingsändamålet 
– Forskning om beroende 
– berör oss alla mer eller 
mindre. Beroende behöver 

inte vara knutet till alkohol 
och knark, utan kan också 
vara spel- eller varför inte 
köpberoende.

Vår klubb har samlat och 
redovisat in 21 500 kronor, 
vilket måste anses vara ett 
mycket gott resultat för en 
klubb som idag består av 13 
medlemmar. Också ett tack 
till Er alla som köpt pins och 
lagt pengar i våra bössor.

Så är vi tillbaka till detta 
igen med medlemmar. 
Känner du att du vill vara 
med och samla in pengar till 
välgörande ändamål, och 
samtidigt träffas och trivas i 
ett gott gäng, så hör av dig 
till undertecknad eller dyk 
på någon annan som du vet 
är med i Lions Club Ale.

Vi ses på vårmarknaden!

Lions Club Ale
Gerhard Andersson

Bra resultat för Röda 
Fjädern-insamling

I Ale kommuns budget för 
året finns en stor sats-
ning på stimulansbidrag 

för Ales ungdomar. För oss 
i Barn och Ungdomsnämn-
den innebär det att vi under 
2010 kommer att dela ut 
300 000 kronor till positi-
va krafter som vill vara med 
och bidra till att fritidsutbu-
det i Ale breddas. Stimulans-
bidraget är möjligt att söka 
även för dem som vanligt-
vis inte kan få kommunala 
bidrag. Detta öppnar för in-
itiativ från grupper som inte 
lever upp till kraven på sty-
relse, medlemskap i riksor-
ganisation och minsta antal 
medlemmar. Stimulansbi-
draget är helt enkelt till för 
alla som vill medverka till att 
våra unga mår bra.

Kontakta Ale fritid om 
ni vill testa en idé eller få 

råd och tips för hur man 
går vidare från tanke till 
handling. På kommunens 
skolor, fritidsgårdar och hos 
våra ideella föreningar finns 
ett stort engagemang som 
vi hoppas kunna stimulera 
genom det här bidraget. Vi 
ser gärna projekt som bidrar 
till ökad integration mellan 
olika grupper i samhället 
och som leder till att utbudet 
av kvälls- och helgaktiviteter 
för kommunens ungdomar 
ökar.

Barn och Ungdomsnämn-
den kommer löpande att 
informeras om vilka som 
sökt bidrag och vi vill gärna 
vara med och följa arbetet 
efter att ansökningarna 
beviljats för att se och lära. 

Marcus Larsson (MP)
Jean Altun (S)

Elinor Gandée (V)

Stimulansbidrag till Ales ungdomar

Bara en idiot väljer 
att ta en omväg via en 
ständig bilkö framför 
att ta den snabbaste 
vägen hem.

Tyvärr är det uppen-
barligen idioter som 
bestämmer över buss-
trafiken mellan Göte-
borg och Surte.

I somras ändrade Västtra-
fik bussträckningen så att 
samtliga bussar från Nils 
Ericsonsplatsen till Surte 
numera går via Svingeln i 
stället för den vanliga vägen 
via Mårten Krakowleden.

I stället för att åka på en 
snabb motortrafikled väljer 
Västtrafik att köra sina bussar 
ut från Nils Ericsonsplat-
sen och in på gatan mellan 
Nordstan och centralstatio-
nen. Alla som någon gång har 
varit i Göteborg en vardags-
eftermiddag vet att Västsve-

riges värsta trafikstockningar 
ofta återfinns just här.

I stället för att åka på en väg 
med tre rödljus mellan Nils 
Ericsonsplatsen och Surte 
väljer Västtrafik en väg som 
har elva rödljus bara mellan 
Nils Ericsonsplatsen och 
Svingeln. Och efter Svingeln 
passar bussen på att (efter att 
ha stannat vid ytterligare två 
rödljus) åka ner och snoka 
runt Tingstadstunnelns 
mynning, också det ett ställe 
som emellanåt kan konkur-
rera om titeln Västsveriges 
värsta trafikstockning.

Den nya sträckningen inne-
bär att det enligt tidtabellen 
ska ta 25 minuter i stället för 
16 att åka till Surte. Enligt 
tidtabellen alltså. I rusnings-
trafiken – som på den här 
sträckningen givetvis leder 
till omfattande förseningar 
– tar det betydligt längre tid, 
ytterst sällan under en halv-

timme. Restiden till Surte 
har alltså fördubblats.

Detta kan jämföras med 
att direktbussen till Nödinge 
(som naturligtvis tar den vet-
tiga vägen från Nils Eric-
sonsplatsen) tar 23 minu-
ter. Det tar alltså längre tid 
att åka buss till Surte än till 
Nödinge!

Varför har Västtrafik då valt 
att ta vägen via Svingeln? Jag 
har i ett 50-tal mejl till Väst-
trafik försökt få någon klarhet 
i detta. Ibland svarar de, då i 
form av ett standardsvar som 
går ut på att anledningen är 
att de ”i sina undersökningar 
har kommit fram till att de 
flesta resenärer inte har Nils 
Ericsonsplatsen som slutmål 
för sin resa” och att Svingeln 
är en stor knutpunkt. Bättre 
svar har jag hittills inte fått.

Vad Västtrafik uppenbar-
ligen inte har undersökt är 
hur lyckad/misslyckad den 

nya sträckningen är. Hade 
de gjort detta hade de funnit 
att Svingeln används som 
avgångshållplats av en del 
resenärer på vägen till Göte-
borg, men i mycket liten 
utsträckning för påstigning 
på vägen till Ale. Och det är 
ju just i den riktningen som 
de stora problemen förelig-
ger. Uppskattningsvis går 90 
procent av resenärerna på vid 
Nils Ericsonsplatsen och den 
sista tiondelen vid Svingeln. 
De 90 procenten får alltså en 
fördubblad restid för att de 
tio procenten ska kunna gå 
på där.

Och en stor del av de tio 
procenten som går på vid 
Svingeln är inte heller spe-
ciellt nöjda med den nya 
sträckningen − jag vet, för jag 
tillhör själv den lilla gruppen 
som går på där, detta för att 
jag inte behöver stressa lika 
mycket för att hinna dit, på 

grund av de ständiga förse-
ningarna.

I december ändrades buss-
tidtabellerna och de flesta 
trodde inför detta att Väst-
trafik skulle byta tillbaka till 
den normala sträckningen. 
Men så blev det inte. En av 
anledningarna var den nya 
bussgatan som har öppnats 
mellan Polhemsplatsen och 
Svingeln. Enligt Västtra-
fik skulle bussarna nu börja 
hålla tidtabellen igen. Att 
förseningarna uppstår innan 
bussarna överhuvudtaget 
kommer till Polhemsplatsen 
och att det sällan är några 
trafikproblem på den aktu-
ella sträckan tycks Västtrafik 
dock ha missat. Bussarna är 
fortfarande ständigt förse-
nade, trots att Västtrafik i 
samband med att den nya 
bussgatan togs i bruk pas-
sade på att i tidtabellen för-
länga restiden mellan Nils 
Ericsonsplatsen och Sving-

eln med en minut. (Fast visst 
har det blivit bättre. I höstas 
var bussen i snitt nio minu-
ter försenad till Svingeln, i 
dag är förseningen cirka sex 
minuter.)

Nu kommer busstidtabel-
lerna och sträckningarna 
tyvärr att gälla ända fram till 
december 2010, har Västtra-
fik meddelat. Det här innebär 
att 90 procent av resenärerna 
som åker mellan Göteborg 
och Surte fem dagar i veckan 
under det här året kommer 
att tillbringa sammanlagt 
ungefär två och ett halvt dygn 
(en kvart om dagen) i onödan 
på bussen för att resterande 
tio procent ska kunna gå på 
vid Svingeln.

Och samtidigt uppmanar 
idioterna på Västtrafik oss att 
lämna bilen hemma…

Nicklas Tollesson
Surte

Restiden till Surte har fördubblats
– Det tar nu längre tid att åka buss från Göteborg till Surte än till Nödinge


