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Låt våra fritidsledare fortsätta 
med sitt viktiga arbete!
Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets leda-

möter i Utbildningsnämn-
den och Kultur- och Fri-
tidsnämnden ser med stor 
oro på Jan Skog och Isabell 
Korns förslag att inte längre 
ha någon fritidsverksamhet 
under skoltid. Fritidsleda-
re runt om i kommunen gör 
ett fantastiskt arbete och de 
fyller en livsviktig funktion i 
skolan. Dels ger de möjlig-
het för elever att koppla av 
och samla kraft mellan lek-
tionerna men kanske vikti-
gast av allt innebär närva-
ron av andra vuxna än lärare 
i skolan att många elever 

får fler vuxna att ty sig till. 
Vuxna vars huvudsakli-
ga uppgift inte är att lära 
ut eller vara ordningsvak-
ter utan att skapa förtroende 
hos de unga och vara goda 
vuxna förebilder. 
Att lyfta bort fritid från sko-
lorna med hänvisningen att 
skolan ska betala allt arbete 
som sker under skoltid visar 
på en oroväckande avsaknad 
av helhetssyn. Arbete med 
människor är inte så enkelt 
att det går att avskilja verk-
samheter från varandra och 
sedan skicka faktura. För 
många börjar kontakten med 
fritidsgården på skoltid och 
utvecklas sedan till besök 

även kvällstid. Samtidigt får 
våra fritidsledare chans att 
träffa ungdomar som aldrig 
kommer till fritidsgården på 
kvällen och skapa positiva 
relationer med unga som 
är på väg att hamna snett i 
livet.  

Vi tycker ni skall ta 
intryck av de starka reaktio-
ner förslaget givit upphov 
till bland kommunens 
ungdomar. Det pratas 
mycket om att vi politiker 
måste komma överens med 
varandra om hur skolorna 
skall arbeta. Att inte de 
politiska partierna ska bråka 
om hur skolan långsiktigt 

skall utvecklas utan istället 
jobbar tillsammans. Lika 
viktigt är det att unga och 
vuxna känner förtroende för 
varandra. Det finns en stark 
koppling mellan skolans 
måluppfyllelse och hur elev-
erna mår. Ungdomar som 
inte mår bra och som känner 
sig svikna av vuxna presterar 
sämre. Här är fritidsledarna 
ett av våra bästa verktyg. Låt 
dem fortsätta med sitt vik-
tiga arbete.
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Ta en utflykt och besök ett av våra visningshus på nedan-

stående adress. Visningen pågår mellan kl. 12.00-16.00.

• Svanen Ytter-Restad 635, 442 95 Hålta

På vår hemsida www.fiskarhedenvillan.se finner Ni samtliga 

husmodeller och fler platser i landet som vi visar hus på. 

031-340 80 50 • www.fiskarhedenvillan.se

Svanen

Villavisning 13 mars

Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg
Tel. 031-17 72 60  www.danielssons.se

BOHUS
Visning torsd. 10/3. Välkomna att boka tid!

Fräsch och trevlig 4:a med bra planlösning.
Balkong med eftermiddgssol.

Boarea ca 90 m² ♦ Byggår 1967 
Månadsavgift: 4 834 kr
Utgångspris: 795 000 kr

Fastighetsmäklare: Eva Rosenberg 070-36 39 825

-Förverkligar boendedrömmar

ÄLVÄNGEN. Det pågår 
som alla säkert har 
märkt ett omfattande 
vägarbete i Älvängen 
centrum.

Det kommer att pågå 
till hösten 2012.

Tills dess gäller stor 
försiktighet, då många 
har vägen som arbets-
plats.

Svevia som har fått uppdra-
get att för kommunens räk-

ning gräva ner ett nytt vatten- 
och avloppssystem i samband 
med att Göteborgsvägen 
ändå skulle byggas om ber 
trafikanter att visa hänsyn.

Trafikljusen är tidsreglera-
de och som längst kan väntan 
bli 90 sekunder. Hastigheten 
är sänkt till 30 km/h, men få 
kör under 50 km/h. Det är 
särskilt allvarligt med tanke 
på att det utförs ett vägarbe-
te, där människor med ytterst 
liten marginal till passeran-

de fordon försöker göra sitt 
jobb.

Svevia vann också upp-
handlingen om att bygga 
Älvängens resecentrum till 
en kostnad av 51,5 Mkr.

Den miljöprioriterade 
Göteborgsvägen kommer 
att få något smalare körfält 
med längsgående parkering-
ar i centrum på båda sidor 
om vägen. Det blir också 
en annan ytbeläggning och 
en helt ny belysning. Det 

kommer också att planteras 
träd för att göra centrumet 
mer livfullt.

Under arbetets tid, drygt 
1,5 år, kommer vissa parke-
ringsplatser att tas i anspråk. 
Tanken är att ersätta dessa 
med andra och att se till att 
det hela tiden finns en rimlig 
tillgång till p-platser.

Respektera trafikljuset

Namnbyte på centrumförening
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
centrumförening byter 
namn till Älvängens 
Företagarförening.

Det klubbades på 
tisdagens årsmöte.

Till ny ordförande 
valdes Helena Urdal, 
Andrum.
Målet med namnbytet är att 
locka fler medlemmar. För-
eningen ska inte bara verka 
för ett attraktivt centrum, 
utan också för ett samhälle 
i positiv utveckling.

– Jag hoppas att alla som 
har ett företag i Älväng-
en vill gå med i vår gemen-
skap. Tillsammans kan vi bli 
en faktor, menade Helena 
Urdal som drev frågan.

Till styrelsen valdes 
också: Stefan Wennberg, 
Ica Supermarket, Anders 
Johansson, Ale Älvdalens 
begravningsbyrå, Mona 

Karlsson, Älvängens skor, 
Anders Adielsson, Älväng-
ens cykel.

Styrelsens ambition är 
också att försöka skapa fler 
sociala mötestillfällen för 
utbyte.

Årsmötet gästades också 
av kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M).

– Det händer mycket i 
Älvängen de kommande 
åren. Nya bostäder, miljö-
prioriterad centrumväg, re-
secentrum med mera. Jag 
tycker att det låter väldigt 
bra med en företagarfören-
ing som spänner över lite 
fler än bara butikerna. Vi 
behöver ha någon att kom-
municera med, sa Berglund.

Magnus Pettersson från 
Älvängens IK presenterade 
klubbens planer på konst-
gräs.

Alla parter i vägarbetet har vädjat under veckan om att påminna trafikanterna om den sänkta hastigheten och att stora 
delar av Göteborgsvägen är reglerat med trafikljus.
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Om det tjuter i öronen. Om du har frågor. Om du behöver någon att tala med.

Ring gratis på tel 0200-22 11 00, vardagar kl 19-22.


