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Kära Västtrafik, nästa 
år önskar jag att Ni 
gett fler ställen möj-

lighet att sälja biljetter. Till 
exempel Svenssons i Alvhem 
och någon i Romelanda och 
Nygård.

Kära Västtrafik, nästa år 
hoppas jag Ni sätter in bil-
jettautomater på alla bussar 
som passerar /stannar i 
Alvhem.

Kära Västtrafik, nästa år 
hoppas jag Ni ger oss möj-
lighet att lika enkelt som på 
SJ kan köpa biljetter dit jag 
vill åka.

 Varför? Jo Ni har åsido-
satt min möjlighet att med 
kollektivtrafiken kunna 
använda det i Sverige över-
allt annars vedertagna betal-
ningsmedlet, kontanter. Ni 
vill inte utsätta chaufförerna 

för kontantrisken. Jag vill 
inte utsätta mig för risk med 
mitt bankkort på bussen. 
Och jag har ingen lust att 
köpa ny mobil enbart för att 
kunna köpa mobilbiljett. Jag 
måste alltså ta bilen för att 
kunna åka bussen och det är 
inte mitt fel om jag då för-
stör miljön…Eller?

 Alf Helin

Nyårsönskan till Västtrafik!

www.vgregion.se

Vårdcentralen Skepplanda

Patientinformation

Vårdcentralen Skepplanda upphör och blir den 1 januari 2011 
filial till Vårdcentralen Älvängen
Vårdcentralerna Skepplanda och Älvängen kommer då att bli en vårdcentral med 
verksamhet i båda orterna.

Vad händer nu?
Du får ett erbjudande i början januari 2011 från VG Primärvård i Västra Götalandsregionen 
att lista dig på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Är du nöjd 
med det erbjudandet behöver du inte göra något.

Är du nöjd med oss hoppas vi att du stannar i Primärvården
Södra Bohuslän...
Då är du mycket välkommen att lista dig på Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda.

Vårdcentralen Älvängen
Göteborgsvägen 26
446 35 Älvängen

Filial till Vårdcentralen Älvängen
Albotorget 5
446 40 Skepplanda

Tfn till båda: 0303-33 19 40

www.vgregion.se/vardcentralenalvangen

Primärvården Södra Bohuslän
Det självklara valet – nu och i framtiden.

Folktandvården

Folktandvården Bohus, Nödinge, Älvängen och 
Skepplanda tackar alla trevliga kunder och önskar  

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna:
Folktandvården i Älvängen tel 0303-743300  
27:e 28:e december samt 7:e januari.
Folktandvården i Bohus 031-982040 
 29:e och 30:e december.

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 031-807800

Du som är över 21 år kan få tandvård
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast
pris under tre år tar vi hand om dig och
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper
dig att hålla tänderna friska, från 
40 kronor i månaden.

www.vgregion.se/folktandvarden

I torsdags firade Allan Larson sin 85-årsdag tillsammans med familj, släkt och vänner. 
Födelsedagskalaset ägde rum hemma i bostaden på Göteborgsvägen i Älvängen, ovanpå 
bokhandeln där Allan agerade köpman under ett otal decennier. Sedan ett antal år tillba-
ka ägs butiken av sonen Gunnar Larson.

Allan Larson har genom åren också gjort sig känd som en flitig sportskribent i olika 
tidningar. Hans signatur dyker alltjämt upp i Alekuriren när fotbollssäsongen är igång. 
Lokaltidningen lyfter på hatten och gratulerar.               Text: Jonas Andersson

Foto: Allan Karlsson

Allan Larson firade 85-årskalas

”Vi har haft nog av klå-
fingriga politiker som vill 
toppstyra i vår kommun, nu 
är det dags för rätt beslut 
på rätt nivå.” Detta citat 
kommer från kommun-
styrelsens nya ordförande 
Mikael Berglund (M) och 
hans vapendragare Fredrik 
Johansson (M). Det känns 
något märkligt i ljuset av 
nämnda herrars hantering 
av ärendet med kommun-
direktör Stig Fredriksson. 
Mikael Berglund meddelade 
fredagen den 10 december 
Stig Fredriksson att han 
skulle gå. Måndagen den 
13 december gick samma 
information till media via ett 
pressmeddelande. Eftersom 
det är kommunstyrelsen 
som anställt kommundi-
rektören är det också där 
beslut om denna anställning 
ska hanteras. Först tisdagen 
den 14 december fattar de 
borgerliga efter många om 

och men i kommunstyrelsen 
ett beslut om att påbörja en 
process för att avsluta kom-
mundirektörens anställning. 
På vilket sätt anser Berglund 
därmed att rätt beslut har 
fattats på rätt nivå och i rätt 
ordning?

Det är uppenbart att 
Berglund tydligt överträtt 
sina befogenheter när han 
på eget bevåg (utan beslut) 
sparkat kommundirektö-
ren. Vi är djupt bekymrade 
över att den nya, och något 
oerfarna, majoriteten verkar 
vara ointresserade av att ta 
hjälp när de är osäkra på hur 
en fråga ska hanteras.
Det är inte sant att det med 
en ny politisk majoritet är 
”naturligt att också få en ny 
tjänstemannaledning”. I så 
fall skulle samtliga kommun-
direktörer i kommuner där 
majoriteten bytts nu ha fått 
lämna sina jobb. Tvärtom 

är den helt dominerande 
ordningen att samtliga tjäns-
temän behåller sina jobb. 
Kommundirektör Stig Fre-
driksson anställdes också av 
en helt enig kommunstyrelse 
och kan därför knappast 
anklagas för politisk bind-
ning till (S). 

Om man trots dessa 
invändningar skulle ställa 
upp på att en ny politisk 
majoritet vill ha en ny led-
ning är väl det minsta man 
kan begära att man hanterar 
ett sådant ärende på ett kor-
rekt sätt? Vi undrar också 
om aleborna tycker att det 
är en riktig prioritering att 
lägga flera miljoner kronor 
av deras skattepengar på att 
till varje pris göra sig av med 
en kommundirektör? 

Paula Örn (S)
Göran Karlsson (V)

Peter Rosengren (MP)

Okunniga politiker fattar 
förhastade beslut

Respektera människan Stig Fredriksson!

Låt oss respekte-
ra Stig Fredriksson 
och den förhandling 

som följer. Det är en person 
vi talar om och Stig förtjä-
nar samma respekt som alla 

andra. Om något har skett i 
fel ordning är detta olyckligt 
och tiden får utvisa om så är 
fallet. Ni kan inte på fullas-
te allvar mena att ni är hjälp-
samma, snarare försöker ni 

åstadkomma oreda i pro-
cessen och skapa ytterligare 
kostnader för vår kommun. 

Mikael Berglund (M)

Replik Mikael Berglund (M):


