
ALE. Att vara tonåring 
är inte lätt.

Att vara tonårsföräl-
der är minst lika svårt.

Därför satsar Ale 
kommun på en kurs 
som främst bygger på 
erfarenhetsutbyte ton-
årsföräldrar emellan.

Just nu pågår en föräldraut-
bildning med inriktning på de 
som har barn mellan 12-18 år. 

– Vi vet att behovet är väl-
digt stort, då många föräld-
rar uttrycker en osäkerhet 
när barnen börjar ifrågasätta 
och bli allt mer självständiga, 
säger folkhälsoplanerare Bir-

gitta Fredén.
COPE-föräldrakurs har 

ett etablerat koncept. Delta-
garna tittar tillsammans på en 
kort film där en rad problem 
dyker upp. Dessa blir sedan 
starten på en givande diskus-
sion.

– Grundtanken är att alla 
deltagare fyller på med egna 
erfarenheter och ger kursen 
dess innehåll. Vanliga frå-
geställningar som kommer 
upp är hur jag får en tonår-
ing att ta större ansvar? Hur 
förhandlar jag med en duktig 
tonåring som kan konsten att 
argumentera? Hur sätter jag 
rimliga gränser? Frågorna är 
hur många som helst, säger 
Eva Gundal som är en av 
kursledarna.

Kommunikation är ofta 
svaret, men inte bara mellan 
förälder och tonåring.

– Nej, vi brukar rekom-
mendera föräldrar att kom-
municera med andra föräld-
rar så mycket det är möjligt. 
Gemensamma regler är bra, 
men framför allt är det vik-
tigt att veta vad som gäller hos 
var och en. Det är lätt för en 
tonåring att säga; "Men alla 
andra får!". Då är det bra 
att veta vad som egentligen 
gäller, säger Eva Gundahl.

Kursen är under nio tors-
dagar i Aroseniusskolan. Det 
går bra att ansluta, då det 
ännu inte är fullt.
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RYD. Kollektivtrafiken 
är ett kärt diskussions-
ämne på kommunens 
ortsutvecklingsmöten.

Stefan Kraft, trafik-
utvecklare på Väst-
trafik, är således en 
eftertraktad gäst.

I onsdags besökte 
han Missionshuset i 
Ryd för att svara på 
ortsbornas frågor om 
bussar och komplet-
teringstrafik på lands-
bygden.

Allt som oftast dyker frågor 
gällande kollektivtrafiken 
upp på kommunens orts-
utvecklingsmöten. Av den 
anledningen hade presidiet 
för Starrkärr-Kilanda, bestå-
ende av Chatarina Elias-
son, Sune Rydén och Rolf 
Gustavsson, bjudit in Stefan 
Kraft från Västtrafik och 
Annika Friberg, trafikpla-
nerare på Ale kommun.

Stefan Kraft inledde sitt 
anförande med att presen-
tera visionen för K2020, som 
syftar till att skapa en gemen-
sam framtidsbild för utveck-
lingen av kollektivtrafiken i 
Göteborgsregionen.

– Det är ett politiskt mål 
att kollektivtrafiken ska för-
dubbla resandet 2025. Väst-
länken är en förutsättning för 

det, säger Kraft.
I Ale sker nu intensiva för-

beredelser inför pendeltågs-
trafiken, som väntas komma 
igång i december 2012.

– Ska vi få fler att åka kol-
lektivt krävs det en hel del 
åtgärder, som vi nu håller 
på att genomföra i Ale 
kommun. Det byggs pendel-
parkeringar, vi uppgraderar 
hållplatser, vi planerar för 
bussturer till varje tåg i tätor-
terna och anropsstyrda turer 
i glest befolkade områden, 
förklarar Stefan Kraft.

Resandeökning
2006 visade kollektivtrafiken 
en resandeökning med 3,5% 
i Göteborgsregionen.

– Under lågkonjunkturen 
dippade det, men faktum är 
att ökningen bestod i Ale. En 
förklaring till det är den tra-
fikväxling som vi gjorde när 
vi övergav lokala bussar och 
istället satsade resurser på 
Lila Express. Det har blivit 
något av ett pendeltåg fast 
på gummihjul, säger Stefan 
Kraft och fortsätter:

– Även den anropsstyrda 
trafiken har ökat. I vilken 
utsträckning kan jag dock 
inte svara på.

Den anropsstyrda trafiken 
är en service som finns på 
landsbygden, men som långt 
ifrån alla känner till.

– Så är det nog. På Väst-
trafik har vi en särskild avdel-
ning som sköter den anrops-
styrda trafiken. Upphand-
ling har skett med ett antal 
taxibolag som helt enkelt får 
betalt när de kör.

Få till stånd
På ämnet kollektivtrafik 
höjdes återigen röster om att 
få till stånd en hållplats längs 
med Starrkärrsvägen.

– Vem är det som äger 
frågan? Varför händer det 
inget? Jag har suttit här i tre 

år och fortfarande har inget 
hänt, dundrade en upprörd 
mötesdeltagare.

– Vi har inventerat områ-
det och säkert pekat ut den 
platsen du pratar om. Pro-
blemet är att det är trafik-
hållaren, i det här fallet Tra-
fikverket, som avgör om det 
blir någon hållplats. Det tar 
tid att processa, så är det. Jag 
vill precis som du har fler 
hållplatser på Starrkärrsvä-
gen, svarade Stefan Kraft.

Efter kaffestunden fick 
Lotti Klug, brotts- och 

säkerhetshandläggare på 
kommunen, tillfälle att 
informera om Grannsam-
verkan, som är en metod för 
att motarbeta brottslighe-
ten och öka tryggheten i ett 
bostadsområde.

– Idag har vi cirka 80 

områden i Ale kommun som 
arbetar med Grannsamver-
kan. Det gör skillnad och 
höjer statusen för bostads-
området.

Kräver hållplats på Starrkärrsvägen
– Kollektivtrafiken diskuterades på ortsmötet i Ryd

I RYD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Kraft, trafikutvecklare på Västtrafik, svarade på 
frågor om kollektivtrafiken.

Lotti Klug gästade ortsmötet i Ryds Missionshus för att in-
formera om Grannsamverkan.
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ÖPPET HUS!

HUDVÅRD, (Medicinsk) FOTVÅRD & NAGELVÅRD

 Fredag 15 oktober
kl.16.30-19.30

(Vi bjuder på kaffe, dricka och tilltugg).
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Välkommen!

Ansiktsbehandling, 
Frans- och Brynfärgning 

+ Formning

495:-
(ord pris: 695:-)

Nagelförlängning/
Nagelförstärkning.
(Bio Sculpture Gel) 

350:-
(ord pris: 700:-)
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Makrill

10:-/st
ICA 125g. I tomatsås.

Jfr pris 80,-/kg.

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

Fredag

Pommes frites, strips

10:-/st
Jfr pris 10,-/kg.

10:-/st

10:-10:-/st
Jfr pris 31,75-25,64/kg.

Veckans 

Provsmak!

10:-/st
Jfr pris 80-66,67/kg.

Stöd till nyfikna tonårsföräldrar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


