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”Gå ut min själ” är temat för första träffen. 

Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare kommer 

att prata mer om hur naturen påverkar vår 

hälsa. Välkommen 5 september kl 18.30 till 

Starrkärrs Församlingshem. Vi inleder med 

en promenad i Prästalund för att sedan 

lyssna, prata och äta något gott tillsam-

mans. Kort avslutning med diakon Ingela 

Fransson. Ingen anmälan. Boka även in den 

10 oktober och den 14 november. Träffen är 

ett samarrangemang mellan Ale kommun 

och Svenska kyrkan.

Snart startar Ale kommun för tredje gången 

en kurs för arbetslösa ungdomar där man 

under 5 veckor får träna sig i entreprenö-

riellt tänkande. Med hjälp av expertis från 

England får man möjlighet att öva upp sin 

förmåga att tänka i nya kreativa banor. Är 

du arbetslös mellan 18 och 24 år och intres-

serad? Hör av dig till: 

Andreas Antelid,  Arbetsmarknadsenheten, 

0303-371317 eller andreas.antelid@ale.se.

Föreningar i Ale arrangerar promenader 

på de flesta orter. Kom med när det pas-

sar dig! Promenad minst 30 minuter ger 

föreningen ett bidrag när fyra eller flera 

deltar. Ingen föranmälan. 

HÅLANDA

Start vid Hålanda bygdegård,       

Måndagar kl 19.00. Hålanda IF

KILANDA

Start vid Kilanda skola,

Måndagar kl 19.00. Kilanda IF 

RYD 

Start vid Ryds missionshus,

Måndagar jämna veckor kl 09.30. Ryds IF

ALAFORS

Start vid Kiosken, Alafors, 

Måndagar kl 10.00. Alafors IF

Start vid Furustugan, 

Måndagar kl 09.00 

Onsdagar kl 09.00. Ale 90 IK (t o m 21 dec)

ÄLVÄNGEN

Start vid Apoteket, Älvängen, 

Torsdagar kl 10.00. PRO Ale Norra

NÖDINGE

Start vid Dammekärr, 

Måndagar kl 10.00. SPF Alebygden 

Start vid Apoteket, 

Tisdagar kl 10.00. Finska föreningen

BOHUS

Samling Bohus servicehus, 

Tisdagar kl 13.30, från 6 sept. PRO Surte 
Bohus

FREDAGSVANDRINGAR

Samling vid Järntorget, Älvängen

McDonalds,  Nödinge

Södra p-platsen, Bohus

Samling på samtliga platser kl 09.20. 

Ta gärna med fika. SPF Alebygden 

Promenera Mera under hösten

Aug/sept

Gå en kurs i att tänka nytt

After Work 
för kvinnor mitt i livet

PÅ GÅNG I ALE
FÖRFATTARFRUKOST  

MED CAMILLA CEDER

Camilla Ceder debuterade 2009 med 

kriminalromanen Fruset ögonblick. Hös-

ten 2010 utkom Babylon, hennes andra 

roman. Camilla Ceder är bosatt i Göteborg.

Pris: 60 kronor.  Förköp på biblioteket från 

27 augusti. Arrangör: Ale kommun, Studie-
förbundet Vuxenskolan.
>> Ale bibliotek lördag 17 september. 

Frukost står framdukat från kl 09.30. 

Camilla Ceder kl 10.00. 

ALE. Respekten för 
30-gränsen vid Ales 
skolor har förbättrats.

Det visar NTF Västs 
årliga undersökning.

Garnvindeskolan, 
Himlaskolan och 
Nödingeskolan fanns 
med när mätningen 
gjordes.

NTF Västs undersökning av 
30-gränsen vid skolor omfat-
tade i år 8 262 fordon utanför 
54 skolor i 14 kommuner. 
Syftet är att ge ett konkret 
och aktuellt faktaunderlag 
om respekten för fartgränsen 
30 km/tim vid skolor. Det 
samlade resultatet visar att 
Över hälften av alla fordon 
som passerar utanför sko-
lorna i Västsverige kör för 
fort. 

– Det är tyvärr fler än förra 
året och vid vissa av skolorna 
kör fyra av fem bilister för 
fort, vilket är bekymrande, 
säger Malin Lundgren, 
verksamhetschef på NTF 
Väst.

– Att sänka farten från 50 
till 30 km/tim förlänger resan 
med bara några få sekunder 
men kan vara helt avgörande 
om olyckan är framme.

I Ale är det dock statisti-
ken glädjande. Störst respekt 
för 30-gränsen har bilisterna 
utanför Garnvindeskolan i 
Skepplanda där alla som pas-
serade (49 fordon) respekte-
rade fartgränsen.

Utanför Nödingeskolan 
var det åtta procent av bilis-
terna som körde för fort, en 
förbättring med förra året. 
Medianhastigheten har gått 
ner från 25 till 22 km/tim.

Aningen dystrare är siff-
rorna för Himlaskolan, även 
om trenden pekar åt rätt håll. 

197 fordon som passerade i 
samband med mätningen var 
det 55 procent som körde för 
fort. 14 procent körde över 
40 km/tim och två procent 
över 50 km/tim.

– Vi kan inte förutsätta att 
ett barn väntar tills fordo-
net passerat. Det är vi vuxna 
som måste ta ansvar för bar-
nens säkerhet bland annat 
genom att visa mer hänsyn, 
sänka farten och respektera 
30-skyltarna på ett helt annat 
sätt än vad vi gör idag, avslu-
tar Malin Lundgren.

Respekten för 30-gränsen 
har förbättrats i Ale
– Mätningen vid Garnvindeskolan 
det största glädjeämnet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid NTF Västs årliga undersökning av 30-gränsen vid skolor runtom i Västsverige visade bi-
listerna utanför Garnvindeskolan i Skepplanda störst respekt av alla.

Nu finns höstens 
programblad 
att hämta på 

biblioteken i Ale!

Välkommen till 
en spännande höst!

ÄNTLIGEN!

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren


