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Civilkurage i vardagen
Barbro Jönsson, chefsjurist Polisen i 
Västra Götaland

Premiering av: 

Årets Företagare
Årets Nyföretagare 
Årets Entreprenör

Ale Utveckling, Företagarna Ale

Nytt i Ale
Mikael Berglund, ordf. kommunstyrelsen

 Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän, där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap.
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i Ale

Inbjuder till

Onsdag 13 april kl 18-21
Plats: Ale Golfklubb, Alvhem

Programvärd: Ale Företagsforum

Välkomna!
Anmälan senast 11 april till: ale.utveckling@ale.se 

Vid frågor:  jerry.brattasen@ale.se,  tfn. 0303-330 277

Jag önskar att jag kunde 
förmedla hur bra en av 
kommunens verksamhe-

ter fungerar. Jag tänker på 
Skepplanda bibliotek.

Kom dit när som helst 
under de tre dagar i veckan 
som biblioteket har öppet och 
du ska finna besökare där. I 
alla åldrar.

Ett skolbarn kommer in 
och hälsas med sitt namn av 
bibliotekarien, en medelålders 
dam undrar när nästa bokcir-

kel är.
Borta vid den stora föns-

terväggen som skänker ett 
så vackert, lugnt ljus åt hela 
lokalen håller man på att duka 
upp tyger, garn och knappar 
till eftermiddagens workshop 
i textilt återbruk.

Tillsammans med kruk-
växterna och alla böcker åter-
speglas precis den hemkänsla 
som man bara kan få i ett 
bibliotek där man känner sig 
just hemma.

Flera kvällar varje termin 
anordnar Bibliotekets vänner 
föredrag.

Då träffas gamla bekanta, 
nya bekantskaper knyts och 
man bildas i ämnet för kväl-
len. Efteråt pratar man vidare 
över en kopp kaffe och en 
bulle. På väggarna hänger 
en utställning som byts med 
jämna mellanrum. Just nu är 
det Skepplanda akvarellmå-
lare som visar sina verk. Det 
är kultur.

Det har forskats kring 
kreativitet och man har insett 
platsens betydelse. Kultur, 
kunskap och bildning kräver 
ett offentligt rumdär kom-
petensen är tillgänglig i en 
öppen atmosfär. Och det har 
Skepplanda! Verksamheten 
fungerar, kompetensen finns 
och lokalen är vacker. Besö-
karna kommer till biblioteket 
så snart det är öppet, och det 
av mycket, mycket goda skäl.

Lena Frantzén

LILLA EDET. Den här 
veckan lämnar Lilla 
Edets kommun in sin 
plan för hur kommunen 
ska bli energieffekti-
vare.

Genom statligt stöd 
har kommunen fått 
möjlighet att spetsa 
sitt arbete för håll-
bar energianvändning 
ytterligare.

En analys av kom-
munens energianvänd-
ning ligger till grund för 
genomförandet.

Lilla Edets kommun arbetat 
mycket aktivt för att minska 
energianvändningen från 
främst resor och transpor-
ter samt från sina fastigheter. 
Genom LIP och Klimp-pro-
jekten har kommunen redan 

minskat energiförbrukning-
en i fastigheter med närma-
re 50 procent och koldiox-
idutsläppen med 59 procent, 
jämfört med 1990 års nivå. 
En fullständig genomgång 
av hela den kommunala orga-
nisationens verksamhet visar 
dock att det fortfarande finns 
mycket energi att spara.

– Genom att ställa krav på 
energieffektivitet vid upp-
handling av kan stora mäng-
der energi sparas, säger 
Helena Grimm, miljöplane-
rare vid Lilla Edets kommun. 

– Det gäller fordon men 
även datorer och belysning. 
Förutom att köpa in energi-
effektiva varor måste även det 
som vi redan äger användas 
på ett smart sätt. Att stänga 
av datorer när arbetsdagen 
är slut, inte köra bil när det 
går att genomföra möten på 

andra sätt är saker som också 
minskar vår energianvänd-
ning.

Lilla Edets kommun har 
redan påbörjat detta arbete 
med en genomgång av fri-
tidsverksamhetens lokaler 
och anläggningar för att iden-
tifiera var energisparåtgärder 
kan sättas in.

Stödet får kommunen 
under perioden 2010-2014 
och meningen med det är att 
uppfylla Sveriges och EU:s 
mål om 20 procents energi-
effektivisering till 2020. Hur 
och till vad stödet ska använ-
das ska ingå i den Energi-
effektiviseringsstrategi som 
kommunen senast den 31 
mars ska presentera för En-
ergimyndigheten.

JONAS ANDERSSON

Skepplandas fantastiska bibliotek

 

Skönhetsoperationer
Tel: 0771-919 919

Lilla Edets kommun ska bli energieffektivare

Arbetsplatsolycka i AlvhemArbetsplatsolycka i Alvhem

En arbetsplatsolycka inträffade vid tunnelbygget i Alvhem i onsdags. Räddningstjäns-En arbetsplatsolycka inträffade vid tunnelbygget i Alvhem i onsdags. Räddningstjäns-
ten fick larmet strax före klockan 22. En person skadades sedan hans fordon vält. ten fick larmet strax före klockan 22. En person skadades sedan hans fordon vält. 
Mannen fördes till sjukhus med ansiktsskador.                              Text: Jonas AnderssonMannen fördes till sjukhus med ansiktsskador.                              Text: Jonas Andersson
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Till den anonyma män-
niska som inte vågar 
framträda i offentlighe-

tens ljus.
Fredagen den 1 april fick Ale 

kommun en anonym anmälan 
om att Skepplanda BTK gräver 
i Forsån, detta är inte något 
aprilskämt, utan den verkliga 
sanningen. En inspektör från 
Ale kommuns samhällsbygg-
nadsnämnd  åkte ut för att titta, 
fotografera och föreviga den 
verkliga sanningen. SBTK 
håller på att göra en ny gångbro 
över Forsån för barnens och 
allmänhetens säkerhet vid gång 
till B- planen. 

Vi vill inte att våra små som 
stora skall korsa Skepplandavä-
gen därför har vi under många 
år haft en gammal träbro som vi 
har fått dra i land för högvatten 
och is. Denna bro har i slutet 
varit så dålig så vi var tvungna 
att i våras göra en provisorisk 
repration för att klara denna 
säsong. 

Den nya bron är nästan 
16 meter lång, ligger över 
den högsta vattennivån som 
uppmätts den senaste 50 års 
perioden. Bron har betong-
gjutna fundament nergrävda 
enligt ritningar godkända av Ale 
kommun och Länsstyrelsens  
vattenverksamhetsavdelning  

och dispens från strandskyddet. 
Dessa tillstånd kostar både 

tid och pengar, då det för till-
ståndsgivning skall göras syn på 
platsen både av Länsstyrelsen 
och  kommunen. 

Vid ett tidigare tillfälle när 
vi rensade bort döda träd och 
grenar fick vi en anonym kom-
munal anmälan emot oss, likaså 
när vi tog bort den totalruttna 
rinken fick vi en anonym kom-
munal anmälan emot oss. 

Dessa arbeten som verkställs 
görs till stora delar med hjälp av 
sponsorer, ideellt arbete av folk i 
föreningen och till viss del kom-
munalt bidrag, dock ej ännu 
bron men det kanske kommer 
då det är en trafiksäkerhetsåt-
gärd. 

För att Du skall veta så har 
både Ale kommun och Läns-
styrelsen fått vår ansökan om 
utfyllnad av rinken och där 
kommer också att genomföras 
en geologisk undersökning som 
är beställd och innan den är 
utförd vet vi inte hur mycket vi 
får fylla. Därtill har vi grodor, 
salamander, fiskrom, grönålax 
och annan fisk (som tydligen 
har större värde än våra barn 
och pensionärer) att ta hänsyn 
till. 

Ansökan om vattenverksam-
het i Forsån är inlämnad till 

berörda parter, strandskyddet 
är upphävt vid den aktuella 
platsen.  För att våra barn och 
pensionärer skall ha en liten 
grusplan för fotboll, lek och 
boule. Vi vill ersätta dem med 
detta när deras grusplan försvin-
ner för konstgräs. 

Upplysningsvis vill jag säga 
till dig som troligen är avund-
sjuk för att det händer saker i 
SBTK, det kommer att hända 
mer! Vi söker de tillstånd vi 
behöver som inte ingår i den 
kommunala detaljplanen, 
marken tillhör kommunen 
som du kanske vet eftersom du 
ringer så fort vi gör något. 

Det fegaste jag vet är när folk 
inte kan gå direkt till berörd 
part och tala om sin besvikelse 
utan vill gömma sig bakom sin 
anonymitet. 

Jag önskar Dig och alla andra 
välkomna till ortsutvecklings-
mötet i Skepplanda Bygdegård 
den 13 april klockan 19.00, då 
skall den fortsatta utvecklingen 
i Skepplanda diskuteras med en 
panel som du kan läsa om i Ale 
kuriren. Se kommunens annons.

Sven Rydén
Ledamot i SBTK:s styrelse

Ledamot i samhälls-
byggnadsnämden

Ordförande i Skepplanda 
ortsutvecklingsmöte

Kliv fram ur anonymiteten


