
Vad roligt att höra 
att två Aleungdo-
mar är så fantastiskt 

nöjda med kommunen! Det 
är verkligen glädjande, ef-
tersom det är precis det som 
är min ambition, att göra så 
alla trivs! 

Ni säger att ni är nöjda 
med att fritidsgårdar finns i 
Älvängen, Nödinge, Bohus 
och Skepplanda. Då undrar 
jag: Vad ska alla ungdomar 
som bor i Hålanda göra på 
kvällarna? Vad ska de som 
bor i Surte göra på kvällar-
na, och har någon tänkt på 
de som bor i Starrkärr? Mitt 
största problem med ung-
domspolitiken de senaste 16 
åren är att ungdomarna i ut-
kanten av kommunen glöms 
bort. 

Mötesplats ungdom 

håller jag helt med om är 
en bra satsning och jag är 
hemskt ledsen om jag gjorde 
alla de fantastiskt engage-
rade människor som arbe-
tar med det upprörda. Dock 
skulle jag gärna skulle vilja 
utveckla MPU ännu mer, 
men jag måste poängtera 
igen att Mötesplats ungdom 
ligger centraliserat place-
rat i Nödinge, och vad ska 
då ungdomarna i utkanter-
na göra? Ska det verkligen 
inte finnas något att göra för 
dom, som inte kräver att de 
reser buss mer än en timma?

Vaknafonden
Till sist nämner ni Vakna-
fonden (det var ju trots allt 
endast tre verksamheter ni 
kunde nämna där kommu-
nen hade satsat resurser på 

ungdomarna) och precis 
som ni själva poängterar är 
det företag och olika för-
eningar som ger bidrag till 
Vakna. Ska kommunens le-
dande politiker inte hjälpa 
till? Tänk hur mycket mer 
värdefullt arbete de enga-
gerade inom Vakna hade 
kunnat utföra om de hade 
mer resurser!

Vad jag vill göra för oss 
ungdomar är att utveckla de 
verksamheter som finns, ge 
stöd och bidrag till fören-
ingar av olika slag och fram-
förallt inte glömma av de 
som bor i periferin. 

Insändarskribenterna 
skriver också att om buss-
kortens giltighetstid utökas 
”då blir det ju helt gratis att 
åka från busskur till busskur 
och slå sönder den”. Jag blir 

ledsen att höra att Matti-
as Salek och Viktor Lars-
son anser att det är det 
som händer när ungdo-
mar får tillgång till bussåk-
ning dygnet runt. Min erfa-
renhet är inte att frihet leder 
till missnöje och oacceptabla 
beteenden. Men ni kanske 
anser att vi ska strypa frihe-
ten ännu mer för ungdomar, 
då ni inte verkar anse att 
de är tillräckligt mogna att 
förstå generella beteende-
regler? Jag tror på Ales ung-
domar, det är väl skillnaden.

Frihet viktigast
Dessutom är jag nyfiken 
på hur ni kunde missa min 
kommentar sist i min insän-
dare att det är föräldrarna 
som sedan bestämmer vilka 
tider deras barn är ute, det 
var jag väldigt tydlig med. 
Eftersom jag anser att frihet 
är det viktigaste en männis-
ka kan ha, tror jag på att den 
friheten ska vara ett alterna-
tiv även för tonåringar, fast 
naturligtvis ligger det ytters-
ta bestämmandet hos för-
äldrarna.

Det jag också tycker är 
lustigt är att de som skri-
ver insändarna rätt och slätt 
lägger allt ansvar på föräld-
rar och ungdomar, att det 
är ungdomarnas fel helt och 
hållet utan bakomliggande 
orsak, och dessutom att det 
är föräldrarnas sak att ställa 
upp och köra sina ungdo-
mar när de än vill ha skjuts. 
Har Salek och Larsson vuxit 
upp med föräldrar som alltid 
kan och har tid att skjut-
sa får man verkligen gra-
tulera, men tänk på de för-
äldrar som kanske inte har 
bil? Eller råd med bensinen? 
Eller ännu mindre råd att 
köpa ett dyrt västtrafikkort?

Inte mitt syfte
Återigen var det aldrig min 
mening att uppröra berör-
da människor i MPU, VAK-
NA-projektet eller fritids-
gårdarna. De eldsjälar som 
arbetar med dessa verk-
samheter är helt fantastis-
ka och det är jättekul att se 
när ungdomarna verkligen 
har glädje av det. Syftet med 
min insändare var endast att 
poängtera att de senaste 16 
åren har det inte gjorts till-
räckligt mycket för ungdo-
marna från politiskt håll, jag 
tycker vi är mer värda!

Isabell Korn (M)
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Ingen kan undgått den 
massiva arbetsinsats som 
numera pågår längs E45. 

Men hur imponerande det 
än ser ut för allmänheten 
så är det en hel del arbeten 
som vi inte känner till och 
som inte får det erkännande 
det förtjänar.

Sportfiskarna i Norra 
Älvsborgs distrikt fungerar 
som remissinstans och har 
med spänning följt arbetet i 
Lodingebäcken i Nödinge. 
Vi kan med glädje se att 
naturvården i våra vatten-
drag sköts på ett föredömligt 
sätt! På grund av vägbygget 
var Lodingebäcken tvungen 
att få en delvis ny sträck-
ning. På en sträcka av 60 
meter elfiskades det varsamt 
upp flera hundra fiskar, 
mest yngel och övervägande 
öring, dessa flyttades till den 

nya sträckningen som enligt 
vårt tycke är minst lika bra 
som den gamla. Det är oer-
hört viktigt för reproduktio-
nen av öring att alla förhål-
landen är gynnsamma och 
vi kan inte nog berömma 
Banaväg för deras insats. 

Nästa projekt i våra vat-
tendrag är Rallatebäcken i 
Älvängen, ett oansenligt litet 
dike för de flesta, men skall 
sanningen fram så är det ett 
av de mest öringtätaste och 
produktivaste vattendragen i 
Ale kommun, sett per kubik-
meter vatten.

Vi i N Älvborgs distrikt 
och Alefiskarna ser därför 
fram emot ett lika gott sam-
arbete som i Lodingebäcken 
och tackar och bugar på 
förhand.

Styrelsen i Sportfiskarna
N Älvsborgs distrikt

Tack Banaväg!

Kungörelse          
Bygglov
Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för 
flerbostadshus på fastigheten Skårdal 62:22, 
öster om Skårdalsvägen, mellan Sörgårdsvägen 
och Uppegårdsvägen 2008-02-28.
Ärendet överklagades till Länsstyrelsen, som 
upphävde beslutet 2010-02-24, då delar av 
balkonger ligger på så kallad punktprickad 
mark (mark som inte får bebyggas), och 
berörda sakägare ej var hörda. Kungörelse 
gjordes i Alekuriren och GP. 
Miljö- och byggnämnden beviljade nytt 
bygglov den 25 februari 2010. Även detta 
bygglov överklagades.
Länsstyrelsen avslog överklagandet enligt 
beslut dat 2010-09-07. 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg inom 3 veckor 
från den dag man fick del av beslutet enligt 
delgivningskvitto eller kungörelse.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga på 
Miljö- och byggförvaltningen, kommunhuset i 
Alafors. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-10-27.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden

Fjorton ungdomar i åld-
rarna 13-18 år samlades i 
Kilanda förra helgen för 
att spela låtar tillsammans. 
Ungdomarna är fiolelever 
vid Ale och Tranås Kul-
turskolor och de fick tillfälle 
att lära låtar såväl från Väs-
tergötland som Småland. 

På lördagskvällen gjordes 
ett uppskattat besök på Ale 
Vikingagård där pilbåge 
och yxkastning provades på 

innan det blev låtspel vid 
elden inne i storhuset. 

På söndagsmorgonen 
deltog musikerna vid hög-
mässan i Kilanda kyrka. 
Där medverkade också den 
yngste spelmannen, Vin-
cent 6 år från Nödinge, 
som gjorde debut med ”Nils 
Nilsson från Vika”.

Efter lunch reste Tran-
åsgänget hem igen, men 
redan nu finns planer på ett 

nytt utbyte. Det är viktigt 
för eleverna att få möta 
andra elever som både är i 
samma ålder och på samma 
nivå, det inspirerar säger 
pedagogerna Elinor Emils-
son (Ale) och Sanna Ahlér 
(Tranps).

Lärarna vill tacka de för-
äldrar som hjälpte till och 
Ale Kulturskolas intresse-
förening för god hjälp.

❐❐❐

Låtspelshelg i Kilanda gamla skola

Fiolelever vid Ale och Tranås Kulturskolor sammanstrålade 
förra helgen.

INFORMATIONSMÖTE

Nya eller Blivande 
Företagare

Ale Utveckling tillsammans med Skatteverket 
anordnar en intressant kväll med mycket information om 

nyföretagande och Starta Eget-möjligheter.
Arbetsförmedlingen och ALMI Företagspartner är också på plats.

Torsdag 21 oktober
kl 18.00-21.00
Plats: Nol Företagscenter

Industrivägen 4, Nol 
Informationen är gratis

Obligatorisk anmälan senast 18 okt!
Uppge namn, mobil/telnr, antal personer

Anmälan görs till: ale.utveckling@ale.se eller 
Skatteverkets telefon 010-573 52 87, alt www.skatteverket.se. 

Hör av dig vid förhinder!

Välkomna!
Mer information kan du få av 

Jerry Brattåsen, 0303- 33 02 77 e-post: jerry.brattasen@ale.se eller av 
Kerstin Mattson på Skatteverket, 010-577 43 24, e-post: kerstin.h.mattson@skatteverket.se

Svar till Mattias Salek och Viktor Larsson, ”Öppna ögonen!” 

Frihet behöver inte betyda missnöje


