
Synpunkterna på Nödinges 
utveckling hade säkert varit 
fler om ortsborna hörsam-
mat inbjudan. Det satt endast 
25 personer i bänkarna trots 
ett digert program anfört av 
kommunens båda kommu-
nalråd. Den exklusiva möj-
ligheten att tala direkt med 
toppolitikerna slarvades bort 

av Ales största samhälle som 
noterade årets hittills sämsta 
besökssiffra.

De som var på plats dä-
remot fick lyssna till såväl 
Mikael Berglunds (M) och 
Paula Örns (S) visioner för 
Nödinge. De var överens 
om utbyggnadsplanerna och 
skiljde sig bara åt på en punkt, 

kommunhuset.
– Vi tror att Ale tjänar på 

en samlad kommunadminis-
tration, arbetet blir effektiva-
re och vi får en mer attrak-
tiv arbetsplats om den place-
ras nära pendelstationen. Det 
är viktigt ur rekryteringsper-
spektiv i framtiden, motive-
rade Paula Örn sitt vägval i 
frågan.

Mikael Berglund höll som 
väntat inte med.

– Vi har lovat i valrörelsen 
att sätta skolan främst, men 
när vi har höjt kvalitén och in-
friat våra löften kan vi disku-
tera saken. Där är vi inte nu.

Ortsborna fick senaste 
nytt om den planerade bo-
stadsbyggnationen. Samråd 
för Ale Höjd (Hallbacken) 
där det planeras 350-400 nya 
bostäder och en förskola sker 
i höst. Äldreboendet i Nö-
dinge byggstartar i maj, för-
skolan Äppelgården invigs i 
september och samtidigt star-
tar renoveringen av Kyrkby-
skolan.

Ny skola
– Ytterligare en skola kommer 
att behövas och den har vi 
tagit beslut om att börja pla-
nera för i ett läge vid Norra 
Kilandavägen, informerade 
Mikael Berglund.

Båda kommunalråden 
sitter med i en referensgrupp 
för utvecklingen av den fram-
tida kollektivtrafiken.

– Det är ett spännande 
uppdrag. Vi vill gärna verka 
för att Ale blir en kommun 
där du kan klara dig med en 
bil. Istället ska matartrafiken 
till pendeltågen vara så ge-

nomtänkt och kunna använ-
das av så många som möjligt 
att kollektivtrafiken blir ett 
självklart val, sa Paula Örn.

Mikael Berglund lockade 
med en målande bild av en 
tänkt båthamn någonstans 
längs Göta älv.

– Det kan bli i Nödinge, 
eller i Surte eller i Älvängen. 
Grefab där Ale kommun är 
delägare utreder nu saken och 
vi hoppas få skäl att återkom-
ma i frågan, men visst är det 
kittlande att kunna gå ner till 
älven och ta en fika i hamnen?

Efter kaffet informerade 
Birgitta Augustsson, sam-
ordnare för skola, social-
tjänst, polis och fritid (SSPF), 
om arbetet med att hjälpa ut-
satta barn och ungdomar.

– Kostnaderna ökar när det 

gäller institutionsplaceringar 
och vi har ett drogmissbruk 
bland ungdomar som vi de-
finitivt inte är nöjda med, 
därför gör vi både kortsikti-
ga och långsiktiga insatser. 
En åtgärd som har haft en 
väldigt bra effekt är ett skolk-
projekt som högstadieskolor-
na och Ale gymnasium har 
infört. All forskning visar att 
fungerar inte tiden i skolan, 
det vill säga att eleverna har 
hög frånvaro, är risken stor 
att ungdomarna hamnar i ett 
utanförskap i samhället, be-
rättade Birgitta Augustsson.

Vidare framkom att poli-
sen inte är så frånvarande som 
många tror. De har under året 
gjort fyra större insatser med 
gott resultat, men agerar ofta 
civilt.

– Vi har ett mycket gott 
samarbete med ungdomspo-
lisen i Kortedala, underströk 
Birgitta Augustsson.

Thomas Berggren från 
Vakna föredrog om det drog-
förebyggande arbetet, där 
årets största ungdomsarrang-
emang nu står för dörren.

– Festivalborg är en gigan-
tisk satsning som involverar 
närmare 120 ungdomar före, 
under och en stund efter. Det 
är ungdomar för ungdomar 
och vi hoppas som vanligt 
på nytt publikrekord, strax 
under 1000 personer.

2011  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 7

Nyproduktion i Alafors, Älvängen och Nödinge

Öppet infomöte

27 april kl 18.00
Medborgarhuset Alafors

Välkommen!

Skiss för fasader i Furulundsområdet, Alafors.

Till följd av ett antal 
misstag vid valet i 
höstas är det snart 

dags för oss alla att gå till va-
lurnorna igen. Omvalet gäller 
till regionfullmäktige i Västra 
Götaland. Situationen skapar 
förutsättningar för att byta 
ut en svag minoritetsledning 
mot en majoritetsledning 
som har möjlighet att styra 
Västra Götalandsregionen. 

Regionen styrs idag av en 
passiv minoritet bestående av 
Socialdemo-kraterna, Mil-
jöpartiet, Vänsterpartiet och 

Sjukvårdspartiet. Det är en 
konstellation som i hög ut-
sträckning bygger på gemen-
samma mandat istället för – 
som det ska vara - gemen-
samma visioner och idéer. 

Tre av de sju sjukvårdspar-
tisterna har dessutom redan 
hoppat av sina uppdrag eller 
sitter som politiska vildar i 
regionfullmäktige. Bordlägg-
ning och återremiss är vardag 
i många frågor. Det är svårt 
att få besked om vilken poli-
tik som gäller i regionen.

I brist på enighet kring 

kollektivtrafiken beslutade 
minoritetsstyret i höstas att 
minska intäkterna till Väst-
trafik vilket leder till svårig-
heter att finansiera framtids-
satsningarna. 

Samtidigt går nu samma 
minoritet ut och förslår en 
enhetstaxa för kollektivtra-
fiken – ett förslag som yt-
terligare minskar intäkter-
na för Västtrafik med minst 
en miljard kronor. En miljard 
kronor innebär en skattehöj-
ning med 40 öre eller mycket 
omfattande besparingar inom 

sjukvården.
Minoritetsstyret är även 

oenigt i frågan om medbor-
garnas rättighet att fritt välja 
vårdcentral samtidigt som de 
passar i viktiga utvecklings-
frågor för hälso- och sjuk-
vården. 

Västra Götalandsregionen 
förtjänar ett starkare styre 
än så. Min förhoppning är 
därför att omvalet ska inne-
bära fler röster på Folkpar-
tiet liberalerna så att vi till-
sammans med övriga Allians-
partier kan skapa en majori-

tet med ansvar för utveckling 
inom hälso- och sjukvård, 
bättre kollektivtrafik, ut-
byggd infrastruktur, jobbsats-
ningar och med en kultur i 
framkant. 

De viktigaste frågorna för 
Folkpartiet liberalerna i regi-
onvalet:

1)  Bättre service inom 
hälso- och sjukvård!

2)  Lyft ungas psykiska 
hälsa!

3)  Mer valfrihet inom 
vården!

4)  Kreativitet och entre-

prenörskap ger växt-
kraft!

5)  Enkel och smidig kol-
lektivtrafik!

Regionen förtjänar ett 
starkt ledarskap!

Folkpartiet liberalerna
vill vara en del av det!
Rose-Marie Fihn (FP)

Byt ut det svaga styret i Västra Götalandsregionen
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NÖDINGE. Ett expansivt samhälle med nya bostä-
der, skolor och förbättrad kollektivtrafik.

Kommunalråden var överens om det mesta i 
visionerna för Nödinge på torsdagens ortsutveck-
lingsmöte.

Åhörarna uttalade önskemål om tydligare sats-
ning för utsatta barn, seniorboende i centrum och 
mer aktiviteter för de på äldreboendena.

Birgitta Augustsson, SSPF-samordnare, gav en bra bild av 
hur Ale kommun jobbar med utsatta barn och ungdomar.

Thomas Berggren från Vakna föredrog om verksamheten och det jättelika Festivalborgsar-
rangemang som väntar lördag 30 april.
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