
Ales bussar är något vi 
måste få mer effek-
tiva, att stora bussar 

går tomma dagarna i ända 
när pensionärer inte vågar 
eller kan åka med dem. 
Bättre vore att under mel-
lantimmarna, efter morgon- 
och kvällsruschen av skol-
barn och arbetare, köra med 
mindre och mer ekonomis-
ka bussar. På så sätt skulle 
man även kunna utöka från 
två avgångar i timmen till 
det dubbla. Detta skulle vi 

kunna uppnå med ett nära 
samarbete med Västtrafik.
Anknytningen till Kung-
älv via buss 401 som står i 
över tio minuter och väntar 
in buss 403 från Skepplanda, 
är ytterligare ett sådant slö-
seri med tid. Busshållplat-
serna är alldeles för många 
och överdrivet nära varan-
dra med ytterligare tidsför-
lust för resenärerna.
•  Mindre och effektivare 

bussar ger fler avgångar 
per timme.

•  Mindre bussar ger en ökad 
trygghetskänsla för våra 
äldre och de små.

•  Snabbare bussar genom 
hela Ale kommun.

• Bättre närmiljö.

Vad skulle Ale kommun 
tjäna på effektivare och 
tätare avgångar? Förutom 
de uppenbara fördelarna 
vill jag med denna motion 
mena att hela Ale kommun 
skulle höja sitt anseende och 
bli mer eftertraktat som in-

flyttningsområde för indu-
strier och barnfamiljer som 
kan pendla till arbeten inom 
Göteborgs stad. Äntligen 
kan vi bli kvitt glesbygds- 
och Norrlandsstämpeln. 
Kommunikationer har alltid 
varit vägen till framgång.
Snabbtågen är inte drift-
färdiga förrän tidigast 2012 

och med bruklig försening 
snarare 2016. Därför måste 
vi organisera bussarna på 
ett tidsmässigt och effek-
tivt sätt. Det skulle inte bara 
vara behjälpligt för dess re-
senärer utan också sätta Ales 
näringsidkare och andra 
dragplåster på kartan.

Ps. För både Surte och 
Bohus skulle det räcka gott 
med enbart två hållplatser.

Börje Ohlsson

Red anm: Börje Ohlsson sitter i 
kommunfullmäktige som politisk 

vilde, då han tidigare har uteslutits ur 
Sverigedemokraterna.
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Vi som bor på Alevä-
gen i Nol vill upp-
märksamma alla att 

hastigheten för närvaran-
de är 30 kilometer i timmen. 
Här finns barn och utfarter! 
Vi är ganska nära att bli på-
körda varje gång vi ska gå 
hemifrån. De flesta som åker 
förbi har en hastighet på 
60-70 kilometer i timmen.

Vi föreslår en hastighetsö-
vervakning från polisen. 
Många fartdårar skulle åka 
fast. Jag lovar! Det gäller 
även mopedister.

Boende i området

På begäran erbjuder vi ett nytt 
utbildningstillfälle av  

”Vinnande Bemötande” 
för Företagare och Ale kommuns tjänstemän 

Kursen är uppdelad i två delar

Plats:  Evas Matglädje, Nol

En av de faktorer som det generellt finns behov av i alla 
kommuner är att förbättra ”Bemötandet” mellan kommunen och 
företagen.   
Ale Utveckling fortsätter tillsammans med Företagarna Ale med 
detta nya utbildningstillfälle. 
  
Förutom att utbildningen är mycket bra enligt tidigare deltagare,  
så är det ett steg i ett ytterligare förbättrat företagsklimat.  
  

Vinnande bemötande är två tillfällen på 4+3 
timmar med Paal Evjenth som seminarieledare. 
Kostnad 1800 kronor + moms. 

  
Sista anmälan 29 oktober till: 
Jerry Brattåsen tfn: 0303 33 02 77, 
jerry.brattasen@ale.se 

Del 1: 8 nov. 15.00-19.00 
Del 2: 29 nov. 16.00-19.00

En singelolycka inträffade på E45 i höjd med Ale Torg vid 17.30-tiden i onsdags. I bilen 
befann sig en person som chockades av händelsen, men i övrigt klarade han sig undan 
olyckan utan skador.                             Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka på E45 i Nödinge

Hög hastighet 
på Alevägen

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
Hasse 0706-37 50 69
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 

där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

Kommunikationer har alltid varit vägen till framgång
Motion om busstrafiken i Surte-Bohus:


