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ÄLVÄNGEN. Älvängens 
framtid stod på mångas 
dagordning i tisdags-
kväll.

Både ortsmötet och 
ett framtidsseminarium 
signerat Handelsban-
ken behandlade samma 
fråga.

Fast på ortsutveck-
lingsmötet i Aroseni-
usskolan blev också 
skolan en viktig fråga.

85 personer hade hörsammat 
inbjudan och flertalet hade 
varit där förut. En av dem 
var Irene Jansson som också 
hade med sig samma fråge-
ställning.

– Finns det någon centralt 
belägen mark reserverad för 
ett äldreboende i Älvängen?

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
fanns på plats för att besvara 
alla övergripande frågor.

– Jag svarar som jag har 
gjort tidigare. Vi ska hitta en 
lösning på det under nästa 
mandatperiod.

Trafikingenjör, Kennet 
Gustavsson, berättade att 
kommunen nu är överens 
med fastighetsägarna om 
den miljöprioriterade vägen 
genom Älvängen centrum. 
Bristen på parkeringsplat-
ser i ett tidigare förslag har 
åtgärdats.

– Idag finns det 280 parke-
ringsplatser, men  när vägen 
är byggd och pendelstatio-

nen i drift ska det finnas 350 
med möjlighet till ytterligare 
100. Parkeringarna i centrum 
kommer att vara längsgående 
utmed vägen i västerläge. 
Arbetet går igång ganska 
snart och ska förhoppnings-
vis att vara klart till semes-
tern 2012. Tillfälligtvis blir 
det lite färre parkeringsplat-
ser i själva centrum, men vi 
ska delvis kompensera detta 
på en närliggande plats, sa 
Gustavsson.

Hastighet
Hastigheten är inte beslutad 
än. Detaljplanen säger 30 
km/h.

– Vi ser just nu över hastig-
hetsbegränsningarna i kom-
munens alla centralorter. 

Den utredningen kommer 
att avgöra hur vi gör fram 
över, påtalade Gustavsson.

Kollegan Sara Johansson 
berättade att busshållplat-
sen vid vårdcentralen flyttas 
inom kort.

– Den får sitt läge precis 
i närheten vid Göteborgs-
vägen istället. Där byggs en 
timglashållplats. Vi har också 
sökt pengar för att bygga 
en cirkulationsplats i kors-
ningen.

Mötesordföranden Lars-
Gunnar Wallin konstate-
rade under rubriken trafik att 
ortsmötet haft effekt.

– Se hur de sätter upp 
räcken för att skydda cyklis-
ter och gående längs gång- 
och cykelvägen utmed lokal-

vägen mellan Ledet och 
Älvängen. Det var bland 
annat genom att frågan lyftes 
på ett av våra ortsmöten som 
vi fick gehör för förslaget.

Framtida målen
Sedan var det dags för kväl-
lens hetaste ämne, skolan. 
Carina Olsson, rektor 
vid Aroseniusskolan sedan 
augusti förra året, redo-
gjorde för nuläget, historien 
och de framtida målen.

– Aroseniusskolan är en 
skola med stolta traditioner. 
Dagens skola kan inte jämfö-
ras med det som en gång var. 
Idag är den nästan dubbelt så 
stor och vi har också haft en 
omfattande generationsväx-
ling på personalsidan. Två 
skolinspektioner har ägt rum 
under kort tid. Vi kan kon-
statera att det finns mycket 
att jobba med, men jag som 
är ny kan också notera att det 
finns fantastiska förutsätt-
ningar. Därför har vi vågat 

sätta upp ett nytt mål; Vi ska 
bli bäst! Det kan ta tid, men 
vi ska dit, inledde Carina 
Olsson.

– Vi har redan infört en 
mängd nya rutiner. Framför 
allt jobbar vi hårt med trygg-
hetsfaktorn. Ingen ska känna 
oro i skolan. Resultaten 
jobbar vi parallellt med och 
vi har tack vare nya resur-
ser kunnat satsa lite extra på 
mattematikundervisningen 
där många elever har svårt.

Skarp kritik
Närvarande föräldrar riktade 
skarp kritik mot att skolan 
väljer att dela klasser från 
Alboskolan och Madensko-
lan när de kommer upp till 
Aroseniusskolan.

– Jag förstår hur ni känner 
och tänker, men vi har gjort 
många olika övervägan-
den och har till sist kommit 
fram till att det här är bästa 
lösningen för att så många 
elever som möjligt ska må 
bra, svarade Carina Olsson.

Den senaste tiden har en 
stor föräldragrupp till elever 
på Madenskolan krävt svar 
från ledande politiker kring 
hur de ser på de uteblivna 
resultaten, besparingar och 
den allmänna elevhälsan. 

Det fanns gott om tunga 
politiker i salen, men någon 
riktig konfrontation blev det 
aldrig. Istället kom ett välfor-
mulerat tacktal.

– Jag är väl något av 
mannen bakom den senaste 
tidens protestskrivelser och 
jag skulle vilja rikta ett stort 
tack till alla er som har tagit 
frågan på allvar. Jag läser era 
svar i Alekuriren och känner 
mig väldigt till freds med att 
alla nu verkar ha förstått att 
vi måste satsa på skolan. Jalle 
lärde mig en gång vad poli-
tik handlar om. Det handlar 
om att våga prioritera. Visa 
att ni prioriterar skolan nu 
och släng devisen om Ale, en 
stark del av Göteborg. Skriv 
istället; ”Ale – här satsar vi 
på skolan, våra barn – vår 
framtid”, sa föräldern Per 
Andersson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson, bekräf-
tade senare att han helst inte 
ser att skolan blir ett politiskt 
slagträ i valrörelsen.

– Jag ser helst att vi 
kommer överens. Skolan är 
en alldeles för viktig fråga.
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Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), fanns på 
plats och besvarade mängder av olika frågeställningar.

Aroseniusskolans rektor, Carina Olsson, redogjorde för skolans förbättringsarbete. Målet är 
tydligt; "Vi ska bli bäst".

ALE. Den nya tjänste-
mannaorganisationen 
i Ale börjar ta form.
Chefsposterna för de tre 
tunga sektorerna som omfat-
tar skola, omsorg och sam-
hällsbyggnad är utsedda.

Det blir Annika Sjöberg, 
Lisbeth Tilly och Ann-
Britt Svedberg som får 
förtroendet att svara direkt 
under kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Ale kommun är inne i en 
förändringsprocess. Både 
tjänstemannaorganisationen 
och den poltitiska strukturen 
kommer att ta ny form nästa 
mandatperiod med start 1 
januari. All utbildning från 
förskolan och uppåt hamnar 
under en och samma sektor-
chef, Annika Sjöberg. Sek-

torn för arbete, trygghet 
och omsorg får Lisbeth Tilly 
som chef och som väntat blir 
det Ann-Britt Svedberg, ti-
digare förvaltningschef för 
miljö- och bygg, som tar 
över samhällsbyggnaden.

– Vi kommer nu att se 
över strukturen i respekti-
ve sektor. Det väntas vara 
klart i juni. Efter det kan vi 
ta beslut om eventuella verk-
samhetschefer som ska jobba 
på nivån under sektorchefen, 
säger kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Den största sektorn i 
kronor räknat är den för ut-
bildning, kultur och fritid. 
Här kommer även Ale Mat-
service och Vikingagården 
att ingå.
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