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 Ta tag i din framtid!

Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

svenska som andra språk

Sfi

Sista ansökningsdag är den 15 november

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C

Matematik A, B, C, D

Samhällskunskap A 

Svenska B

Svenska som andra språk B

Historia A

Biologi B

Fysik B

Kemi B, Kemi breddning

Naturkunskap A, B

Psykologi A

Religion A 

Datorkunskap

För mer info och anmälan:  

www.ale.se/komvux | 0303 - 330 358

Terminstid: 24/1 2011  -  10/6 2011 

Grundkurser: Gymnasiekurser:

ÄLVÄNGEN. Det bjöds 
på mycket matnyttigt 
på Älvängens ortsut-
vecklingsmöte.

Skolan, vägutbygg-
naden och kommande 
bostadsexploatering 
var kvällens huvudäm-
nen.

Dessutom fick pen-
sionären Irene Jans-
son en liten vink om 
planerna på ett centralt 
äldreboende i Älvängen.

Camilla Jonsson och Linda 
Källvik båda lärare på Ma-
denskolan berättade kort om 
verksamheten. Den omdis-
kuterade pedagogiska kvali-
tén kom snart på tal.

– De synpunkter som 
Skolinspektionen hade har 
vi åtgärdat. Det betyder att 
vi idag jobbar mer ämnesin-
riktat inom våra specialområ-
den. Bristen på specialpeda-
goger är en resursfråga och 
där ligger vi efter. En speci-
alpedagog på halvtid förde-
lad på två skolor räcker inte. 
Det hoppas vi att politiker-
na förstår, menade Camilla 
Jonsson.

Lennart Nilsson, sam-
hällsplaneringschef i Ale, be-
rättade sedan att det finns en 
plan för Madenskolan.

– Den kommer att reno-
veras kraftfullt, då Älväng-
enskolan troligtvis tas ur 
bruk när den nya grundsko-

lan i Kronogården är klar. Vi 
har haft en principdiskussion 
om detta och där finns inga 
meningsskiljaktigheter. Det 
ligger säkert fyra till fem år 
fram i tiden.

Lennart Dage från Tra-
fikverket fick sedan redogöra 
för ett av Sveriges största in-
frastrukturprojekt, väg- och 
järnvägsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan.

– Vi är mitt i ett känsligt 
skede där vi bygger en över-
liggande cirkulationsplats vid 
Jordfallsbron i Bohus. Det är 
det svåraste momentet efter-
som det måste ske samtidigt 
som trafiken ska flyta. Än så 
länge håller vi våra tidplaner 
och när det gäller järnvägen 
finns det inget som tyder på 
att inte det första tåget skulle 
kunna avgå från Älvängen 
den 12/12, 2012, kl 12.12, sa 
Dage.

Värre är det för vägen norr 
om Älvängen. En plan är 
överklagad och projektet äger 
inte för tillfället hela frågan.

Göta ofinansierat
– Genomfarten i Göta är 
fortfarande inte finansierad, 
inte heller en ny bro över 
Slumpån. Vi vill gärna und-
vika ett timglas i Göta och tar 
därför fram en detaljplan för 
att vara redo så fort finansie-
ringen är löst, berättade Len-
nart Dage.

Väg- och järnvägsutbygg-
naden innebär också föränd-

ringar i tätorterna. Staten fi-
nansierar bland annat en 
miljöprioriterad väg genom 
Älvängen centrum.

– Göteborgsvägen får fina 
trädplanteringar och längs-
gående parkeringar utmed 
affärsgatan. Korsningarna 
blir plattsatta och förhöjda, 
vilket ska hjälpa till att hålla 
nere hastigheten, informera-
de Katarina Allansson, pro-
jektledare. Arbetet beräknas 
inledas runt årsskiftet. Innan 
dess kommer en del fastig-
heter att rivas vid det gamla 
bussgaraget, där ett bostads-
hus och Tommys plåtslageri 
försvinner.

Vidare rapporterades om 
resecentrumet som nu har 
fått en ny utformning.

Nytt förslag
– Förslaget om fyra våningar 
och en direkt anslutning till 
tågperrongen är borta. Nu är 
det två våningar som gäller. 
Det kommer att innehåll bib-
liotek, vänthall, kiosk, sam-
manträdesrum och Folkets 
Hus kommer att förlägga en 
biosalong där. Kyrkan har 
som ni förstår hoppat av och 
beslutet att starta bygget är 
inte taget. Ägarfrågan måste 
klaras ut först, betonade Ka-
tarina Allansson.

Vad som händer med 
tomten där nuvarande buss-
central ligger är fortfarande 
oklart, men ingen skakade på 
huvudet när Irene Jansson, 

som länge efterfrågat ett cen-
tralt äldreboende i Älvängen, 
vädrade frågan.

I november-december 
startar arbetet med den nya 
lokalgatan mellan Repsla-
garevägen och Skepplan-
dakrysset. Den byggs nu för 
att trafiken på E45 ska kunna 
ledas om när det blir aktuellt. 
Vidare avslöjades att Netto 
som inte längre berörs mer 
än marginellt av den plane-
rade rondellen ändå tänker 
bygga nytt.

– De anser att verksamhe-
ten går så bra att de vill satsa 
på en ny butik. De kommer 
att bygga om nuvarande lokal 
i befintligt läge, berättade 
Lennart Nilsson.

75 personer fick också veta 

att Bengt Bengtsson köpt 
gamla Samhallsfastigheten 
och planerar att bygga ihop 
den med nuvarande Willys i 
något som ska ersätta de lo-
kaler som går förlorade på 
Norra Torget.

Det gavs också informa-
tion om Svenstorp, Skön-
ningared och Kronogården. 

– För att göra Kronogår-
den än mer attraktivt blir 
det nödvändigt att lösa ma-
tartrafik till pendeltåget. Vi 
kommer att ha ett öppet möte 
med boende i Madenområdet 
för att se om vi kan hitta en 
lösning. Vårt förslag om att 
leda matarbussar från Krono-
gården via Gustav Larssons 
väg och Vallmovägen har inte 
uppskattats, därför ska vi dis-

kutera frågan på nytt.
Vid Vikadamm, söder om 

sjukhemmet, är också en plan 
på väg fram. Beslut ska tas på 
kommunfullmäktige i okto-
ber. Här skapas tomter för 
20 nya bostäder. Det händer 
tveklöst mycket i Älvängen 
just nu, inte konstigt att mö-
tesledningen återigen fick se 
klockan springa långt över 
utsatt tid.

Mötesordförande, Lars-
Gunnar Wallin, avsluta-
de med att skicka med Sam-
hällsplaneringsavdelningen 
ett krav på en gång- och cy-
kelväg längs Starrkärrsvägen.

Matnyttigt ortsmöte i Älvängen
Göteborgs-
vägen genom 
Älvängen ska 
miljöpriorite-
ras. Det inne-
bär träd-
planteringar, 
plattsatta och 
förhöjda kors-
ningar samt 
längsgående 
parkeringar i 
centrum. Ar-
betet startar 
vid årsskiftet.
Arkivbild: 
Allan Karlsson
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