
INSÄNT alekuriren  |   nummer 3  |   vecka 4  |   20104

Vi är många i området 
som är djupt oroade 
över planerna an-

gående motorbana i Kilan-
da Socken. Vi vill att Ale 
Kommun säger nej till dessa 
planer. Vi åberopar följande 
invändningar:

Den direkta närheten 
till vår förnämsta fågelmyr 
– Kollanda mosse.

Här finns många ovan-
liga fågelarter, såsom 
häckande trana, gök, orr-
spel, grönbena, rödbena, 
ljungpipare, brun körrhök, 
gulärla,buskskvätta och 
många fler.

Både djur och naturäls-
kande människor skulle 
kraftigt störas av omfattande 
motorbuller.

Störningar för sport-
fiskare vid Abborresjön 
– Kroksjön, vilka kommer 
hit från när och fjärran för 
att utöva fiske i en lugn och 
ostörd naturmiljö. Antalet 
besökare ligger på cirka 3-
4000 per säsong.

Störningar kommer också 
att påverka besökare i natur-
reservaten i Risveden, som 
söker orörda och ostörda 
miljöer. Framtida ekoturism 
blir svårt att realisera om 
skogarna störs av motorbul-
ler. Det ligger inte i tiden 
att främja miljöskadlig verk-
samhet.

De boende i Kilanda, 
Kollanda och Ranneberg 
med omnejd kommer att 
uppleva kraftiga störningar. 
Tystnaden är en stark orsak 
till att man valt att bosätta 
sig där. Ett motorcentrum 
kommer att leda till otriv-
sel och avflyttning. Det 
kommer också att innebära 
lägre huspriser.

Området från norra Vätt-
lefjäll och upp över Risveden 
är den enda tysta zonen i 
Göteborgsregionen enligt 
Länsstyrelsens rapport. Vi 
måste bevara denna del tyst. 
Det befrämjar inflyttning 
och utveckling av Kilanda 
socken framgent. En motor-
bana har helt klart motsatt 
effekt.

Pia Oveborn 
Lillian Wiik

Marie Olsson
Helen Johansson

Lena Järkil med flera

Angående 
motorbana 
i Kilanda 
Socken

Inte ett ord om det pla-
neras seniorbostäder, 
trygghetsbostäder eller 

liknande i Ale kommun. 
Dessa bostäder måste pla-
ceras på centrala platser.

Eva Eriksson berättade 
om det planerade äldre-
boendet i Nödinge som 
tyvärr har blivit försenat, 
men ett nytt äldreboende 
i Älvängen kommer att 

påskyndas.
Pensionärerna i södra 

delen av Ale – Bohus/Surte 
– ställer en stilla fråga: 
Planeras det för de äldre på 
dessa orter?

Jarl Karlsson syns ju titt 
som tätt i olika samman-
hang i Alekuriren. Önskar 
svar gör vi.

Pensionärer i Surte

Vart har pensionärerna tagit vägen?

NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

allemans h‰lsan
Valet är ditt

i Nol

Viktig information!
Till patienter som är listade på: Centrumpraktiken, 

Vårdcentralen Kusten, Allemanshälsan Nol, 
Bohuspraktiken, och Nödinge Vårdcentral.

Ny Jourcentral i Kungälv!
På Centrumpraktiken öppnar 1 februari 2010 en ny Jourcentral i 
samverkan med Vårdcentralen Kusten, Ytterby, Bohuspraktiken, 

Nödinge vårdcentral och Allemanshälsan i Nol.
Vi tar även emot patienter från andra vårdcentraler för 

akuta åkommor. 

Öppettider:
Måndag – fredag 17.00 – 22.00

Lördag, söndag och helgdag 10.00 – 16.00

Drop-in, men boka gärna tid via 
www.centrumpraktiken.se eller

telefon 0303 - 575 00.

Jourcentralen Centrumpraktiken 
Triogatan 5 (belägen mellan Maxi och Mimers Hus)

442 34 Kungälv

När jag lördagen den 
23 januari kom till 
Skepplanda simhall 

fick jag till min stora förvå-
ning veta att simhallens so-
larium var stängt. Detta 
med anledning av den se-
naste larmrapporten om ris-
kerna med alltför mycket 
sol. För det första; vet man 
med säkerhet att det verk-
ligen är solariesolen som är 
värst? Resorna, till exempel 
Thailand har ju ökat oerhört 
på senare år. För det andra; 
ingen människa kan idag 
vara okunnig om riskerna 
med alltför intensiv solning. 
Är det inte ett val, som alla 
andra beslut vi tar, om vad 
vi äter, dricker och utsätter 
oss för?

Skepplanda simhall är 
en oas i tillvaron. Trevliga 
(nyrenoverade) lokaler, en 
avslappnad och familjär 
stämning mycket tack vare 
personalens varma och 
vänliga bemötande. Sim-
hallens solarier är för mig 
och många andra en del av 
simhallens totala ”må-bra-
koncept”. Det var inte länge 
sedan två nya solariesängar 
inköptes… 

Så mitt budskap till ansva-
riga på Ale Fritid (och jag 
vet att jag har många bakom 
mig i detta): Öppna genast 
solariet i Skepplanda sim-
hall! Låt oss själva välja om 
vi vill sola eller inte.

Pia Ahlberg
Skepplanda

Öppna genast solariet i simhallen!

Kom en dag på att nu 
skulle jag vilja vara 
miljövänlig och resa 

kollektivt från mitt hem 
i Alvhem till min dotter i 
Kungälv. Hur enkelt(?) det 
var skall jag så kortfattat det 
går försöka beskriva.
Det första och dummaste jag 
gjorde var att gå på bussen 
och tro att det gick att betala 
där. Ett kort får du antingen 
köpa på ett av Västtrafiks 
inköpsställen, skicka SMS 
eller använda bankkort på 
bussen. Snopen lämnade jag 
bussen.

Gick runt lite och letade 
i Alvhem efter ett ställe där 

man kunde köpa en biljett 
för mina kontanter. Det 
var det näst dummaste den 
dagen... ...det finns inget 
inköpsställe i Alvhem där 
man kan köpa en biljett till 
Kungälv. Nej, inga biljetter 
alls! Fick dock reda på att 
i Lödöse, Skepplanda eller 
Älvängen kunde det finnas 
ett sådant.

Åja tänker Ni, det är ju 
bara 3 kilometer till Lödöse 
så dit kan han ju lätt gå... 
...men se så dum är jag inte. 
Är snart 70 år och har hjärt-

svikt så även den korta biten 
kan vara näst intill livsfarligt 
för mig att gå, allra helst 
som jag nu började bli lite 
irriterad.

Vad gör man? Jo jag tog 
bilen till Lödöse och kom 
fram till ett inköpsställe. 
Frågade om biljett till Kung-
älv och då fick jag frågan om 
jag skulle ha vuxen enkel 
eller om jag skulle ha konto-
laddning? Va, sade jag? Och 
då svarade man att vuxen-
biljett var mycket dyrare än 

kontoladdning, men köpte 
jag kontoladdning fick jag 
betala 50:- i pant och själv 
ta reda på priset... Delar 
av panten kunde jag hämta 
tillbaka där i Lödöse när jag 
åkt färdigt. Nu kände jag 
mig riktigt pantad, drev man 
med mig, eller? Sa något om 
att jag skulle återkomma då 
jag kollat när bussarna går.... 
När jag kom hem gick jag in 
på Västtrafiks hemsida och 
plockade fram några för-
bindelser mellan Ingegatan 
Kungälv och Kungsvägen 

Alvhem. När jag tittade på 
dem funderade jag på vem 
som egentligen var dum. 

De flesta alternativen 
var att man skulle åka från 
Alvhem till Göteborg och 
därifrån till Ingegatan i 
Kungälv, en omväg på runt 
4 mil! Ett annat idiotalter-
nativ var att jag skulle byta i 
Älvängen, Nödinge, Bohus 
och Kungälvs busstation. 
Dessa byten tog i tid drygt 
40 minuter av restiden. 

Vi i Ale har ju Kungälvs 

sjukhus som vårt sjukhus 
men förbindelserna från 
Alvhem dit är desamma som 
till min dotter i Kungälv.
 Det är inte enkelt, knappast 
pålitligt eller ens mänskligt 
att jag skall åka kollektivt 
med Västtrafik när det i 
mitt fall är både gôrenkelt, 
snabbt och mycket miljö-
vänligare att ta bilen...i alla 
fall till Kungälv! När skall 
vi i Alvhem få en hälsosam, 
bekväm och social linje till 
Kungälv?

Alf

Dumt försöka åka kollektivt från Alvhem till Kungälv

Att hänvisa till att ”det 
tar tid för många re-
senärer att ändra sina 

vanor” är ju verkligen salt i 
såren på alla oss alebor som 
varje vecka tvingas lägga ca 
2 timmar extra på sitt resan-
de bara för att några visio-
närer på Västrafik ”är över-
tygade om” att detta är den 
bästa lösningen för majori-
teten. Varför sätter ni er inte 
på en 403 från Nisseplatsen 
till Surte en vardag mellan 
16 och 18 och se hur verk-
ligheten är? Det är inte en 
majoritet som nappar på ert 
generösa erbjudande att gå 
på vid Svingeln!

Jag tror knappast att Ale 
kommuns uppdrag till Väst-
trafik är att uppfostra resena-
rerna till att ”ändra sina res-
vanor” bara för att det finns 
ett projekt som heter K2020. 

Ale kommuns uppdrag är 
förmodligen helt enkelt att 
erbjuda linjer och restider 
som motsvarar alebornas 
behov. Att det för 90% av 
resenärerna till Ale södra nu 
tar enligt tidtabell 10 minu-
ter längre tid (i praktiken 
ännu längre) ligger inte i 
linje med alebornas behov.

Västtrafiks svar blir helt 
oförståeligt i ett perspektiv 
till 2012 då vi alla skall ta 
tåget  till och från stan och 
kommer då till ... just det ... 
Centralen-Nisseplatsen! Vad 
är då vitsen med att under 
de återstående två åren, när 
vägbyggen och köbildning 
ändå gör resandet mellan Ale 
och stan så påfrestande för 
oss alla, dessutom introdu-
cera en meningslös omväg 
som ändå upphör 2012?

Snälla Västtrafik, när ni 

säger att ni har ”framkom-
lighetsproblemen i centrala 
stan under luppen och 
jobbar på att lösa” dem, tror 
ni verkligen att vi är så blå-
ögda att vi tror att ni finner 
en lösning på detta mycket 
komplicerade problem, som 
ni just gjort mycket större 
och farligare genom att leda 
in alla 403:or just i denna 
zon? Jag tror ni underskattar 
era resenärers sunda förnuft.

Det finns en enkel åtgärd 
som gör centrala stan 
mindre igenkorkat och att 
aleborna kommer hem smi-
digt!

Låt 403 få ta sin vanliga 
väg utefter Marieholmsle-
den! Nu!

Roger Lindegren
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