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BanaVäg i Väst

Trafikavbrott på  
Norge/Vänerbanan 
Den 13 juni inleds ett tio veckor långt trafikavbrott på 
Norge/Vänerbanan – järnvägen mellan Trollhättan 
och Göteborg. Avbrottet beror på dubbelspårs-
utbyggnaden som utförs inom ramen för projekt 
BanaVäg i Väst. Banan öppnar åter för trafik den  
22 augusti.

Trafikavbrottet innebär att en stor mängd gods-
trafik leds om via Bohusbanan, Västra stambanan 
och Älvsborgsbanan. Dessa banor kommer därför 
att trafikeras även andra tider än normalt, både 
dagtid och nattid. Persontågen mellan Trollhättan/
Vänersborg och Göteborg ersätts av bussar. För mer 
information, kontakta SJ (www.sj.se) eller Väst-
trafik (www.vasttrafik.se). Vi ber om överseende 
med eventuella olägenheter.

Under avbrottet pågår intensiv byggnation längs 
hela sträckan, dygnet runt. Arbetsfordon kommer 
att trafikera det avstängda spåret och det är både 
förbjudet och förenat med livsfara att beträda 
spåren. För din säkerhet – passera endast järnvägen 
vid angivna övergångar.

Frågor om omledningstrafiken 
Kontakta Trafikverkets kundtjänst på telefon  
0771-24 24 24

Frågor om projekt BanaVäg i Väst 
Kontakta projektet på telefon 020-40 35 00 eller 
besök www.banavag.se 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 

långsiktig planering av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

I lördags (4 juni) anordna-
des ett antal tillgänglig-
hetsmarscher runt om i 

Sverige.
Folkpartiet liberalerna har 

i flera år drivit att bristande 
tillgänglighet ska räknas 
som diskriminering. Förra 
året skickade Regeringen, 
på Folkpartiets initiativ, ett 
sådant lagförslag på remiss.

Remissvaren har varit 
blandade, en del starkt för, 
en del starkt emot. Förslaget 
bereds nu i Regeringskans-
liet. 

Integrationsminister Erik 
Ullenhag (FP) ansvarar för 
diskriminerings-lagstift-
ningen och är därmed ansva-
rig minister. Det är för tidigt 
att säga när något händer, 
eftersom en diskussion om 
de negativa remissvaren och 
de ekonomiska konsekven-
serna kan ta tid. Men Erik 
Ullenhag har varit tydlig 
med att han arbetar för att 
kunna leverera en lagänd-
ring så fort som möjligt.

Bakgrund
Tillgänglighetsmarschen 

har som mål att diskrimi-
neringslagstiftningen ska 
kompletteras så att den 
omfattar bristande tillgäng-
lighet. Det skulle innebära 
att den som drabbas av 
bristande tillgänglighet t.ex. 
i handeln, i vården eller på 
arbetsmarknaden skulle 
kunna anmäla den som är 
ansvarig och kräva diskrimi-
neringsersättning. Diskrimi-

neringsersättningen ska både 
vara en ersättning för den 
uppkomna skadan och verka 
avskräckande.

Folkpartiet anser att en 
sådan lagstiftning behövs för 
att sätta fart på tillgänglig-
hetsarbetet. I den handlings-
plan som en enig Riksdag 
antog 2000 fanns ett antal 
mål för tillgängligheten 
2010, som inte alls har nåtts. 
Diskrimineringslagstift-
ningen skulle sätta fart på 
arbetet.

 Regeringen har remitte-
rat ut ett förslag på en sådan 
komplettering, Bortom 
fagert tal (Ds 2010:20). I för-
slaget kompletteras beskriv-
ningen av olika former av 
diskriminering med stycket 
”bristande tillgänglighet: att 
någon missgynnas genom 
underlåtenhet att vidta 
skäliga åtgärder för tillgäng-
lighet så att personer med 
en funktionsnedsättning 
kommer i en situation som 
är jämförbar med den för 
personer utan sådan funk-
tionsnedsättning”. 

Jag hoppas att inga fler 
tillgänglighetsmarscher ska 
behövas!

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i Funktionshinderrådet

Sista tillgänglighetsmarschen någonsin?

För drygt ett halvår 
sedan lämnade Mil-
jöpartiet i Ale in en 

motion om arbete mot 
främlingsfientlighet och för 
integration och mångfald 
till Kommunfullmäktige. 
De kommande veckorna ska 
motionen upp till beslut i 
Kommunstyrelsen och Full-
mäktige. Miljöpartiet före-
slår i motionen att ett pro-
jekt för mångfald, ökad inte-
gration och mot främlings-
fientlighet startas med syfte 
att öka förståelsen mellan 
svenskfödda och invandrare 
men också mellan ungdomar 
från kommunens olika orter. 
Kommunens fyra nämnder 
har behandlat vår motion 

och alla tyckt att den skulle 
bidra till något positivt för 
Ale. De anser sig dock inte 
ha råd att bekosta motio-
nens förverkligande med 
egna pengar utan ser eko-
nomiskt tillskott från Kom-
munfullmäktige som nöd-
vändigt. Projektet beräknas 
kosta ca 500 000 kronor per 
år men nämndernas eko-
nomi är som alla känner till 
mycket ansträngd, i synner-
het de mjuka verksamheter-
na inom vård och omsorg, 
kultur och fritid samt för-
skola och skola.  

På samma fullmäkti-
gemöte som beslut skall 
tas om vår motion mot 
främlingsfientlighet och för 

integration och mångfald 
finns dock ett ärende om att 
Samhällsbyggnadsnämnden 
inte behöver alla pengar de 
blivit tilldelade för 2011. En 
miljon kronor av Samhälls-
byggnadsnämndens budget 
finns tillgänglig för andra 
satsningar. Vad skulle vara 
mer lämpligt än att använda 
de resurser som tydligen 
inte behövs i den hårda 
verksamheten till att starta 
upp ett enligt alla remissin-
stanser värdefullt projekt för 
ett tryggare och mer öppet 
samhällsklimat i Ale. 

Efter valet lovade alli-
ansen att ta vara på alla 
goda förslag, oavsett var de 
kommer ifrån. Det är en 

ödmjuk men också mycket 
klok attityd som borgar 
för ett gott samarbete över 
blockgränserna de kom-
mande åren. Vårt förslag 
om ett projekt mot främ-
lingsfientlighet och för 
integration och mångfald 
har mottagits positivt av 
alla men det kostar som all 
annan kommunal verksam-
het pengar. Eftersom Sam-
hällsbyggnadsnämnden ger 
tillbaka en miljon kronor till 
kommunens totala budget är 
det dock pengar vi faktiskt 
har.  

Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)

Inför regionvalet i maj 
så lovade alla politiker 
att satsa på vården och 

att också ALE skulle finnas 
med på regionens karta. 
Nu kan vi läsa i tidning-
en att det inte längre finns 
någon läkare i Skepplan-
da och man vet inte om det 
kommer någon ny. Dessut-
om kommer man att hänvi-
sas till Älvängen under som-
maren om man har behov av 
läkarvård. Denna informa-
tion har funnits ett tag men 
fick inte komma ut innan 
valet.  

Att detta är sista spiken i 
kistan för Skepplanda vård-
central kan nog alla räkna ut. 

Det ska bli spännande att 
se hur den nyvalda region-
styrelsen ska hantera detta. 
I Ale så har S kandidaten 
pratat stort om en vård utan 
vinst.  Att inte Skepplanda 
vårdcentral inte går med 
vinst kan man ju gissa sig 
till, och ansvariga beklagar 
sig över att man är konkur-
rensutsatt. 

Problemet med vården 
är ju inte om den går med 
vinst eller inte, tvärtom så är 

Alliansen sviker sitt löfte:

Tar inte vara på alla goda förslag

Blir Skepplanda vårdcentral kvar?
ju en verksamhet som drivs 
effektivt och med kundernas 
bästa för ögonen den enda 
lösningen på sikt. I Ale så 
har ju regionen redan miss-
lyckats i Bohus och lagt ned 
verksamheten. I Älvängen 
finns det mycket kritik mot 
hur det fungerar och nu 
Skepplanda vårdcentral. 

Nej vinsten är inte pro-
blemet utan hur verksam-
heten drivs.  Skepplandas 
enda möjlighet att på sikt 
få behålla sin vårdcentral är 
nog att någon privat aktör 
tror att det går att driva en 

verksamhet även i Skepp-
landa med vinst. 

Tyvärr så väljer Regionens 
politiker att ta fel beslut och 
tycker det är viktigare att 
kämpa mot privata intressen 
än att tillgodose servicen 
för Aleborna. Resultatet av 
omvalet i maj gör ju inte att 
situationen ser ljusare ut.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Förra veckan så presen-
terad allianspartier-
na i Ale ett antal sats-

ningar på runt 10 miljoner 
kronor,   med en tyngdpunkt 
på barn och ungdomar. För 
oss Kristdemokrater så är 
ju detta hjärtefrågor som vi 

gläds åt att vi nu kan göra 
dessa extra satsningar. Gi-
vetvis är skolsatsningar-
na viktiga men jag vill lyfta 
fram satsningen på en social 
fond på 1 miljon kronor som 
en jätteviktig och positiv 
satsning för barn och ung-

domar som 
har särskilda 
behov. 

Alla som 
arbetar med 
förebyggan-
de arbete 
vet hur vik-

tigt detta är och hur mycket 
det betyder. Man vet också 
att det på sikt är en lönsam 
satsning för kommunen. 
Problemet är att det alltid är 
svårt att på papper visa att 
alla är vinnare på dessa sats-
ningar. Därför känns det 
roligt att vi alla är eniga om 
att detta är viktiga och rikti-
ga satsningar.

För oss Kristdemokrater 
känns det extra roligt efter-
som partiet på riksnivå lagt 
fram en satsning på barn 
och ungas uppväxtvillkor. Vi 

vill att Sverige ska vara det 
bästa landet att växa upp i. 
Trots att vi aldrig haft det 
materiellt lika bra som nu 
så mår alltför många barn 
och unga dåligt och allt för 
många far illa. Därför vill vi 
lägga fokus på dessa frågor 
de närmaste åren

Sune Rydén
Gruppledare

Kristdemokraterna

Bra allianssatsning på barn och ungdomar

Så har man genomlidit ett ovan-
ligt välbesökt årsmöte. Det har 
nog inte varit så många besö-

kare på flera år. Undrar hur många 
som kommer tillbaka?

Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar stod för dörren. Redan vid 
§2 förstod man att något inte var 
som vanligt. En person (som jag 
tyvärr glömt namnet på, låt oss kalla 
honom herr S) höjde rösten och på 
den vägen blev det. Inte nog med 
detta. Herr S blev även vald till 
mötesordförande.

Nu var cirkusen igång! Herr S 
som uppenbart trodde att han var en 
stjärna på området, visade sig snart 
sakna de mest elementära kunska-
perna i förenings- och mötesteknik. 
Han visste naturligtvis inte heller 
vad som ankommer på en mötesord-

förande.
Herr S hade själv lämnat in en 

massa motioner, han fick igenom en 
vilket torde åsamka föreningen en 
kostnad på cirka 25 000 kronor.

Herr J höjde rösten vid något till-
fälle och menade att ”ni pratar bara 
en massa skit där framme” Herr R 
argumenterade emot med visst stöd 
från Herr A. I övrigt var det ganska 
tyst i församlingen.

Styrelsen ska ha en eloge för ett 
bra arbete under rådande vinterför-
hållanden. Vissa saker kan bli bättre, 
men ”man får det man betalar för” 
som någon uttryckte saken.

Nej Herr S, du har gjort bort dig 
och vi är ganska många som hoppas 
att du undviker att sätta dig på 
samma stol nästa år.

Vägbulan

Parodi på årsmöte med vägföreningen i Skepplanda

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 15 juni har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Tertialrapport 1, en uppföljning av Lilla 
Edets kommuns ekonomi 

-  Namninsamling om att hålla  
folkomröstning avseende nedläggning 
av skolor i Lilla Edets kommun

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
8 juni 2011.


