
2011  |   vecka 49  |   nummer 43  |   alekuriren 7

I trakterna Gunntorp/
Skepplanda finns det, liksom 
på många andra platser, 
ungdomar som äger och kör 
Epatraktorer. Det må de få 
göra, även om det ibland går 
mycket fortare än det lagliga 
30 km/ timmen.

Men nu har någon, eller 
några, av dessa ungdomar 
börjat utföra skadegörel-
se, bland annat på Guntorps 
missionskyrkas övre parke-
ring. Någon kör runt flera 
gånger där och skapar djupa 
spår. Dessa har arbetats 
igen, men nya spår körs upp. 
Jag har nu varit tvungen att 
anlita traktor med schakt-
blad för att återställa parke-
ringen.

Detta kostar pengar, or-
sakar arbete och tar tid. Lik-
nande skadegörelse har 
även skett på hembygds-
gårdens trädgård i Skepp-
landa. Kanske på flera plat-
ser? Jag har själv sett en röd 
Epatraktor sladda fram på 
en grusplan nära Skepplan-
da kyrka.

Nu till föräldrar som har 
ungdomar som kör Epatrak-
torer: Ta ett allvarligt samtal 
med dem om det inträffade, 
så vi får slut på skadegörel-
sen. Vi tolererar inte längre 
dessa illdåd, vilket om det 
fortsätter kan orsaka kostna-

der för den som utför det. 
Finns det någon som har 

sett, eller har kännedom om 

detta, så kontakta under-
tecknad.

Gunnar Hansson

Illdåd med Epatraktorer

NÖDINGE. Kultur- och 
fritidsnämnden klub-
bade enhälligt Allian-
sens detaljbudget för 
2012.

– Det finns delar vi 
kanske har andra åsik-
ter om, men värdet 
av att vara överens 
bedömde vi som större 
och dessutom har vi 
äntligen fått en samsyn 
på Ale Arena, säger 
nämndens vice ordfö-
rande Monica Samuels-
son (S).

Alla parter är nu 
överens om att lösa 
helårsdrift för bandy-
huset i Bohus, men 
kommunen behöver 
hjälp för att klara 
finansieringen.
Det var en nöjd ordförande 
för Kultur- och fritidsnämn-
den, Isabell Korn (M), som 
fick ett enhälligt gehör för 
budget 2012.

– Det känns väldigt posi-

tivt, särskilt med tanke på hur 
diskussionerna gick för ett 
par veckor sedan. Jag är oer-
hört glad och känner att vi har 
en bra politisk dialog. En del 
undrar säkert hur vi vågar anta 
en budget som vi inte har full 
täckning för, men det gäller 
enbart Ale Arena och där har 
många nya dörrar öppnat sig. 
Det kommer att lösa sig på ett 
eller annat sätt. Vi har 8,5 Mkr 
och mer får inte arenan kosta, 
det är vi överens om, säger Isa-
bell Korn.

Det råder ingen tvekan om 
att stridsfrågan och stöteste-
nen har varit Ale Arena. När 
de rödgröna med stöd av Sve-
rigedemokraterna klubbade 
verksamhetsplanen för 2012 
i kommunfullmäktige inne-
bar det att Kultur- och fritids-
nämnden tvingades reserve-
ra medel för helårsdrift av Ale 
Arena. Pengarna som skicka-
des med täckte emellertid inte 
den årskostnad som kommu-
nen har i nuvarande drifts-
form. Därför saknades det 
återigen pengar i nämndens 
budget, cirka 1,2 Mkr, för att 
garantera helårsdriften. Det är 
både Alliansen och oppositio-
nen överens om och tillsam-
mans ska de nu finna en lös-
ning på finansieringen.

– Det känns skönt att de har 
släppt prestigen och att vi har 
lagt ner stridsyxan. Isabell och 
jag är helt eniga om att hitta 
en långsiktig driftsform för 
arenan. Förvaltningen samta-
lar med Surte Bandyklubb om 
ett eventuellt skötselavtal och 
det finns också en dialog med 

Göteborgs stad om medfinan-
siering, säger Monica Samu-
elsson.

Isabell Korn ser hela fören-
ingslivet som en stor vinnare i 
nästa års budget, dessutom får 
allmänkulturen förbättrade re-
surser jämfört med 2011.

– Ale Fritids satsning på 
Mötesplats Ungdom har ett 
fortsatt stöd både för den or-
dinarie verksamheten och det 
som sker under sommarlovet. 
Dessutom fortsätter vi att ha 
fritidsledare ute på fältet som 
söker upp ungdomarna ute i 
samhället. Jag känner att det 
finns mycket positivt i den nya 
budgeten och det är ett stort 
steg att nämnden är överens. 
Jag utvecklar gärna våra am-
bitioner och satsningar lite 
längre fram, avslutar Isabell 
Korn innan hon rusar in på en 
föreläsning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kultur- och fritidsnämnden 
överens om budget 2012

�
SÖN

Liseberg 20.00 21.50 19.45
Surte centrum 20.20 22.10 20.05
Bohus centrum 20.25 22.15 20.10
Nödinge centrum 20.35 22.25 20.20
Nol station 20.40 22.30 20.25
Älvängen centrum 20.50 22.40 20.35
Albotorget 21.00 22.50 20.45

�
SÖN

Albotorget 15.00 17.00 15.10
Älvängen centrum 15.15 17.15 15.25
Nol station 15.25 17.25 15.35
Nödinge centrum 15.35 17.35 15.45
Bohus centrum 15.45 17.45 15.55
Surte centrum 15.50 17.50 16.00
Liseberg 16.05 18.05 16.15

Ta Julexpressen 
till Liseberg
För tredje året i rad kör vi den populära julexpressen i Ale. Ta buss 400 
från Albotorget hela vägen in till Jul på Liseberg. Inga byten, inget krångel. 
Bussen går alla helger i advent.

En livsviktig föreläsning om droger med Per Lifvergren

Onsdag 7 december kl 18.30 • Teatern, Ale Gymnasium

Fri entré • Vi bjuder på smörgåstårta • Alla nattvandrare får en julklapp

i samarbete med SSPF

TA 
CHANSEN.
LÄR DIG 

MER!

JULPAKET

INTENSIVPAKET

2000:-

6800:-
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Isabell Korn (M).

Monica Samuelsson (S).

LUCIAKRÖNING 
LÖRDAGEN DEN 10 DECEMBER KL 17.00 

SKER KRÖNINGEN AV ALE LUCIA��

Ceremonin äger rum i samband 
med Ahlafors IF:s julmarknad i 

Furulundsparken.

Vill Ni njuta av mer julmusik är Ni välkomna 
kl 16.30 då Luciakören bjuder på sång och 
musik tillsammans med Jerry Jacobsson, 

Tommy Kindmark och Real Groove.


