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Under våren 2011 pla-
neras för två frukostcaféer 
för kvinnor i Skepplanda 
församlingshem.  

Det första blir nu på 
lördag den 5 februari då 
vi får besök av Carina 
Frykman, som talar under 
rubriken ”Att Följa Vägen 
– om pilgrimsvandring förr 
och nu”.

Genom hela historien 
har människor vandrat 
till heliga platser för att 
söka Gud. Även i dag ger 
sig många ut på pilgrims-
vandring. Vilka motiv har 

dagens människor för att 
vandra? Hur gör man? Vi 
fördjupar oss i pilgrims-
vandringen som både yttre 
och inre resa.

Det andra frukostcaféet 
blir lördagen den 5 mars.  
Då heter gästföreläsaren 
Evy Juneswed som ska 
prata om ”Vår tids andlig-
het”.

Frukosten står fram-
dukad från klockan nio i 
församlingshemmet och 
det är ingen anmälan till 
träffarna.

❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

Det var programpunkten 
vid Aktiva Seniorers första 
månadsmöte. Ordförande 
Sture Magnusson hälsade 
välkommen och lämnade över 
ordet till Conny Andersson, 
dagens föredragshållare. Till-
sammans med Bosse Erics-
son har han dokumenterat 
Kungälvs historia.

På ett kunnigt och lätt-
samt sätt berättade han till 
bilderna och vi fick ta del av 
många olika skeenden. Ett 
sådant var elektrifieringen 
av Kungälv och kexfabrikens 
elgenerator som drevs med 
en ångmaskin. Att vintrarna 
kunde vara snörika förr också 
såg vi, fast då skottades all snö 
bort för hand. Kungälv hade 
båtförbindelse med Göteborg 
genom fartyget Freden, som 
fraktade varor dit. Hemma-
hamnen fanns även den före-
vigad. Vi fick se färjan, som 
tog oss över Nordre älv och 
Färjevägen, ABC-fabriken, 
Stadskällaren, kyrkan med sin 
enda visare, tullen, fästningen 
ja ”allt” fanns med.

Conny och Bosse visade 
även bilder från senare doku-
mentation, till exempel sko-
makare Gösta Andersson i sitt 
skomakeri. Bakom Kungälvs 
kyrka finns syrenbuskar med 
en mycket speciell färg berät-
tade Conny i ord och bild. 
Vid ett tillfälle hade man tagit 
hjälp av räddningstjänstens 
skylift och fotograferat Västra 
gatan från ovan. Denna bild 
utsågs till årets bild av Bohus-
läns museum. Att vi haft 
besök av en kulturstipendiat 

Kungälv i forna dagar

Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga fotoalbum. 
Ta med dina favoritfoton och gör egna 
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor
kl.10.30–12.30 Alvhem 4 ggr á 2h 
15-25 år. Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 27 februari 
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort och 
inbjudningar m.m.
Onsdagar udda veckor
kl.18.30–20.00 
Aroseniusskolan 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: ons. 2 mars
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Måndagar
kl.18.00–19.00 Alvhemsskolan
4-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 21 februari
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Håkan Winblad

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 200: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 200:-
Älvängensskolans gymnastiksal
Start: sön. 27 februari
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Tisdagar kl. 18.00–19.00
Gymnastiksalen, Garnvindeskolan
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: tis. 1 mars
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson
I samarbete med Fun in Line.se 

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken av 
pärlor och band
Måndagar udda veckor kl.17.30–19.30
Alboskolan 
8-12 år Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: mån. 28 februari
Ledare: Meddelas senare
Sista anmälningsdag 18 februari

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar udda veckor kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 6 mars
Ledare: Janne Jumisko,
Håkan Winblad och William Olausson

Vi söker ledare
Vill du vara med och hjälpa till med 
barngymnastik el. barndans. Det finns 
efterfrågan på detta därför söker vi 
ledare inom dessa områden. Hör av dig 
till Aktiv Ungdom Ale så startar vi till 
hösten.

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 el. 0704-89 86 16. SENAST 18 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Waldorfskolan i Kungälv

Infokväll tisdag 8/2 19.00 
För alla årskurser

Du som ska välja skola till ditt barn

hösten 2011, är varmt välkommen

att träffa lärare, föräldrar och fritids.

Vi bjuder på fika

Ta gärna med ditt/dina barn

 I vår förskoleklass finns plats för 12 barn

www.fredkullaskolan.se
Telefon 0303-63670

Frågan har aktualise-
rats genom under-
handssynpunkter från 

Länsstyrelsen att man kan 
komma att ha sådana syn-
punkter på genomfartstrafik 
i Kronogården med reguljär 
busstrafik att det framtagna 
förslaget till detaljplan kan 
komma att stoppas. Tanken 
har ju varit att dra busstra-
fiken rakt igenom områ-
det och vidare ut via Gustav 
Larssons väg genom Maden. 
Protesterna från boende i 
Maden har för övrigt varit 
kraftiga redan nu.

Planförslaget, om det 
fullföljes, skulle innebära 
att en korridor om ca 70 
meter skulle krävas genom 
det planerade bostadsområ-
det och förmodligen måste 
också bullerplank sättas upp 
för att få ner bullernivån till 
godtagbar nivå.  Detta skulle 
utseendemässigt förstöra 
boendemiljön.

Detta förefaller horribelt. 
Busslinjen är tänkt som 
en ren matarlinje ner till 
pendelstationen i Älvängen 
och att använda linjebus-
sar 15-17 m långa, ofta 
3-axlade och med motorer 
med oacceptabelt höga bul-
lernivåer, synes vara helt 
felaktigt. Samma problem 
lär dyka upp även i andra nya 
bostadsområden.

I takt med att kraven på 
lägre buller stiger måste vi 

också ställa krav på busso-
peratörerna om lägre bul-
lernivåer på motorerna. 
Men sätter vi ingen press 
på bussoperatörerna att 
använda mindre bussar 
med modernare och tystare 
motorer lär vi få vänta. I 
våra grannländer används 
matarbussar med både tysta 
och rena gasdrivna såväl som 
dieseldrivna motorer och vi 
ser det som självklart att vi 
nu skall kräva motsvarande i 
Ale kommun. 

Vi kräver därför att 
kommunstyrelsen initierar 
denna fråga omgående. I 
annat fall kommer vi att få 
stora problem att nydana 
kommunen med nya, stora 
bostadsområden där tillgång 
till nära kollektivtrafik skall 
finnas. Verktygen finns 
genom att kommunen kan 
kräva planbestämmelser och 
bestämmelser i Trafikplanen 
som utestänger bullrande 
buss- och övrig tung trafik 
men detta hjälper föga om 
inte bussoperatörerna ser till 
att fordonen finns. Det sker 
snabbast om kommunen 
ställer kraven.

Samhällsbyggnadsnämnden
Jan A Pressfeldt (AD)

Ordförande
Tyrone Hansson (S)

1 vice ordförande
Fredrik Johansson (M)

2 vice ordförande

Bullrande bussar eller 
nya bostadsområden?

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun hamnar bland 
de tio bästa kommunerna 
i fyra av åtta kategorier 
enligt granskningen Mil-
jöfordonsDiagnos 2010. 
Granskningen genomför-
des av Miljöfordon Syd i 
samarbete med InfoTorg.

Lilla Edets kommun till-
delades i dagarna diplom 
för en av Sveriges tio bästa 
kommuner i kategorierna:

• Andel miljöbilar 2010
•  Andel bilar som drivs 

med biodrivmedel 
2010

•  Klimateffektivast 
fordon 2010

• Krocksäkerhet – andel 
bilar med 5 stjärnor Euro-
NCAP 2010

 Vinnaren av gransk-
ningen blev Trosa 
Kommun.

JONAS ANDERSSON

Granskningen Miljöfordons-
Diagnos 2010 klar
– Lilla Edets kommun blad de tio bästa

märktes på detta innehållsrika 
och intressanta föredrag.

Tätare parkering är 
nödvändig. Kvarnstallets 
parkering är endast avsedd 
för deras gäster. Anmälan 
till vårfesten kan göras vid 
februarimötet. Fler kan få 
plats på yogan. Anmälan till 
Vivi-Anne.

Luciainsamlingen gav 4 000 
kr. Stefan Jarls kritikerrosade 
film ”Underkastelsen” ges på 
Mimers hus den 8 februari.

Inga Isaksson

Till er hundägare i och 
runt Wetterströms 
Hage i Skepplan-

da som inte tar upp efter 
era hundar. Det behövs inga 
hundkurser för att ”plocka 
upp” efter sina djur. Bajspå-
sar finns att köpa för några 
tior i de flesta matbutiker/
djuraffärer. Som hundäga-

Plocka upp efter 
era hundar!

re har man inga rättighe-
ter, bara skyldigheter! Tänk 
på det även när det gäller att 
plocka upp efter hunden.

Man börjar bli ganska 
trött på att tvätta hundtassar 
och skor efter rastningarna, 
på grund av hundskit. Ja, 
jag är själv hundägare, men 
förbaskat trött på att försöka 
parera mellan alla hundskitar 
som kommer fram i högar 
när solen tittar fram och 
snön smälter bort.

Jag funderar på hur 
många kilo hundbajs jag 
plockat upp under det 
senaste året efter andras plus 
mina egna hundar? Med 
egna inköpta påsar. Okej, jag 
behöver inte göra det, men 
gör det både för egen och 
andras trevnad. Så till alla er 
som aldrig syns med en ”baj-
påse” i handen: Vi skramlar 
gärna ihop till dig/er som är 
påslösa, bara ni plockar upp 
själva efter era hundar. För 
allas trevnad!

Frustrerad hundägare

TV 4:s inslag i förra veckan 
om Ales satsning på datorer 
i grundskolan innehöll felak-
tiga uppgifter. Olyckligtvis 
tolkar Ales grundskoleelever 
det som att alla skall få da-
torer inom kort. Inte kon-
stigt eftersom det är så TV 
4:s reporter framställer det i 
inslaget. Jag har fått många 
samtal från elever och för-
äldrar som undrar vad som 
gäller. Likaså från lärare.
Så här har vi sagt: Vi börjar 
med årskurs 1-3 under 
2010/2011 och fyller sen på 
med en årskurs per år. (De 
nya ettorna varje höst)

Det innebär ju att det 
tar ca 5-6 år (hösten 2016) 
innan alla grundskolans 
elever är utrustade med bär-
bart.

De som idag går i årskurs 
4 och uppåt, omfattas alltså 
inte av satsningen på just 
bärbart. De blir naturligt-
vis inte helt utan tillgång på 
datorer.

Det vi försöker göra är att 
öka datortätheten för övriga 
årskurser. Innan 1-1 sats-
ningen hade vi ca 1500 da-
torer på 3300 grundskole-
elever, vilket ju är en ganska 
hög datortäthet. Till syven-
de och sist prioriterar varje 
rektor och skola vilken da-
torsatsning man vill göra i 
årskurs 4-9. 

Vi har sagt från kommu-
nens sida att vi de komman-
de åren kommer att ge alla 
grundskolans elever  bärbara 
datorer men tidsplanen har 
TV inte tagit med i inslaget, 
vilket alltså rört till det hela.

På Ale kommuns hemsi-
da finns skriftlig informa-
tion om 1-1 datorerna. Den 
stämmer. Jag har bett om att 
TV 4:s inslag tas bort.

Peter Madsen
Verksamhetschef

Skola/skolbarnomsorg

Felaktig fakta om 
skoldatorer i TV4


