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SKEPPLANDA. En buss-
hållplats, men inget 
övergångsställe.

Det innebär att Eme-
lina Hansson inte kan 
ta bussen från Garnvin-
deskolan i Skepplanda 
hem till mamma Marie i 
Nödinge.

– Det är vansinnigt, 
säger Marie som ska 
fortsätta kämpa för sin 
sak.

Trafiksäkerheten vid Garn-
vindeskolan är långt ifrån 
optimal och det har skol-
rådet uppmärksammat Ale 
kommun på vid ett flertal 
tillfällen. Ansökan om att 
sänka hastigheten till 30 kilo-
meter i timmen på Skepplan-
davägen, förbi skolan, har 
avslagits av Miljö- och bygg-
nämnden.

– Garnvindeskolan måste 

vara en av få skolor i det här 
landet som har en 50-väg 
precis utanför knuten. Poli-
sen tillstryker dessutom 
förslaget om sänkt hastig-
het med motiveringen: ”En 
sänkning till 30 km/h ökar 
säkerheten för alla som 
rör sig intill och längs med 
vägen. För att öka efterlev-
naden av en sådan gräns bör 
någon form av farthinder 
anläggas”.

Tidigare har Marie Hans-
son kunnat hämta sin dotter 
efter skolan. Nu är situatio-
nen en annan.

– Jag har börjat ett nytt 
arbete i Göteborg och kan 
inte hämta Emelina efter 
skolan. Hon har ett busskort, 
men jag vägrar att låta henne 
passera Skepplandavägen så 
som trafiksituationen ser ut. 
Vad är problemet? Hur svårt 
kan det vara att få upp en 

skylt och måla några linjer i 
asfalten?

Miljö- och byggförvalt-
ningen hävdar i sin skrivelse 
till skolrådet att skolbussarna 
kör in på Garnvindevägen 
och att de som nyttjar håll-
platsen på Skepplandavägen 
är gymnasieelever och vuxna.

– Struntprat! Jag kommer 
att gå vidare med frågan, 
ända upp till regeringen om 
så behövs, säger Marie som 
hoppas att beslutsfattarna ska 
ta sitt förnuft till fånga.

– Det borde vara själv-
klart med 30-gräns och ett 
övergångsställe i anslutning 
till busshållplatsen. Betänk 
också att det finns en förskola 
lite längre upp på gatan, 
avslutar Marie Hansson.

Kräver ett övergångsställe
– Emelina kan inte ta bussen hem
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Kräver sänkt hastighet och ett övergångställe. Som situationen är nu vågar inte Marie 
Hansson låta sin dotter Emelina ta bussen hem från Garnvindeskolan till Nödinge.

Att Susanne Andersson, 
från Nol, Ljusevatten och 
Ryd fick pris 2008 som Årets 
affärskvinna och sedan 2011 
som Årets entreprenör i 
Halmstad, där hon numera 
bor, är något man förstår efter 
att ha deltagit vid föreläs-
ningen arrangerad av Biblio-
tekets vänner på Skepplanda 
bibliotek i tisdags.

Susanne är tandsköter-
ska och legitemerad djursjuk-
skötare, utbildad vid SLU i 
Skara. Hon har i flera år arbe-
tat som djurtandvårdskonsult 
på flera djursjukhus och 
kliniker. Sedan 2002 driver 
hon familjeföretaget Accesia 
som hon själv byggt upp. De 
vänder sig till veterinärer och 
annan djurhälsopersonal för 
att erbjuda utbildning och 
utrustning inom djurtand-
vården.

Tandvård bland djur är 
något som har varit ganska 

eftersatt och Susannes 
ambition är att lyfta fram 
detta inom veterinärmedi-
cinen. Genom att erbjuda 
utbildning och utrustning 
för djurtandvård har hon fått 
kunder över hela världen.

Djurägarna själva är natur-
ligtvis viktiga för djurens 
välmående. På föredraget 
fick vi åhörare ta del av bilder 
som visar hur viktigt det är att 
man borstar tänderna på sina 
djur och hur illa det kan bli i 
munnen på hundar och katter 
om ägaren inte håller efter sitt 
djurs munhälsa. Med saklig 
information fick vi tips och 
råd för att kunna ta hand om 
våra djur.

Trots att djuren idag blir 
äldre än för bara några år 
sedan så finns det mycket 
kvar att göra. Den vanligaste 
sjukdomen hos hundar är 
tandlossning, något som alla 
kan förebygga med en vanlig 

tandborste. På bara två veckor 
brukar de flesta hundarna ha 
accepterat att man borstar 
tänderna på dem varje dag. 
Det går alltså att lära även en 
gammal hund att sitta.

Nästa föredrag som Bib-
liotekets vänner arrangerar i 
Skepplanda bibliotek blir den 
27 mars då Patrik Alströmer 
på Östad berättar om Sahl-
grens testamente och Östads 
barnhus.                          ❐❐❐

Susanne från Nol – årets affärskvinna 
och årets entreprenör i Halmstad

Susanne Andersson föreläs-
te om tandvård bland djur på 
Skepplanda bibliotek.

Gustav Engström, 32 år 
och bosatt i Nödinge, har 
chans att bli miljonär. I dag 
arbetar han som utvecklings-

ansvarig på snabbmatskedjan 
Subway i södra Sverige. I 
lördags satt han i den så 
kallade heta stolen i Post-

kodMiljonären på TV4. När 
programtiden var ute hade 
Gustav klarat frågan för 30 
000 kronor. Två av de totalt 
fyra livlinorna är använda. Vi 
håller tummarna för Gustav 
som fortsätter sin klättring 
mot miljonen nu på fredag.

Gustav från Nödinge tävlar i PostkodMiljonären

Gustav Engström från Nödinge medverkar i PostkodMiljonä-
ren på TV4. I lördags klarade han frågan för 30 000 kronor 
och tävlandet fortsätter nu på fredag.                    Foto: TV4
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LÖDÖSE. Syneidos Kvalitets-
litteratur är ett bokförlag belä-
get på Orust. Under vintern 
har förlaget ordnat en poesi-
tävling för skolelever i Väst-
sverige. Alla skolor i Bohuslän, 
Dalsland, Halland och Väster-
götland var inbjudna att skicka 
in bidrag. En av de medver-
kande skolorna är Tingbergs-

skolan i Lödöse, som har tagit 
sig ända fram till final.

– Röstningen pågår till och 
med den 18 mars och det sker 
på Facebook. Den som får 
flest gillanden vinner, berät-
tar Susanne Nilvall, lärare i 
svenska och engelska på Ting-
bergsskolan.

Tre diktsamlingar utgör 

finalfältet. För-
utom Tingbergsskolan går 
det att rösta på Forsenskolan, 
Tidaholm, och Sigrid Rude-
becks gymnasium, Göteborg.

– Den skola som segrar 
kommer att få sin diktsamling 
som bok och samtidigt få delta 
på Bokmässan i Göteborg till 
hösten, säger Susanne Nilvall.

JONAS ANDERSSON

Tingbergsskolan i poesifinal

Unga Alemusiker spelade i TranåsUnga Alemusiker spelade i Tranås

Lördagen den 3 mars fick några fiolspelande ungdomar från kulturskolan i Ale visa upp Lördagen den 3 mars fick några fiolspelande ungdomar från kulturskolan i Ale visa upp 
sina talanger på den årliga spelmansstämman i Tranås, en lyckad dag på alla sätt.sina talanger på den årliga spelmansstämman i Tranås, en lyckad dag på alla sätt.

På hembygdsgården fick musikerna under förmiddagen lära sig nya låtar tillsammans På hembygdsgården fick musikerna under förmiddagen lära sig nya låtar tillsammans 
med en grupp ungdomar från Tranås kulturskola. Utflykten blev möjlig tack vare ett sam-med en grupp ungdomar från Tranås kulturskola. Utflykten blev möjlig tack vare ett sam-
arbete mellan Elinor Emilsson, pedagog på Ale kulturskola och Sanna Ahlér från Tranås.arbete mellan Elinor Emilsson, pedagog på Ale kulturskola och Sanna Ahlér från Tranås.
Framåt eftermiddagen hade det blivit dags för det ”stora” spelfolket att samlas för en Framåt eftermiddagen hade det blivit dags för det ”stora” spelfolket att samlas för en 
kväll i gemenskapens och folkmusikens tecken.                                    Text: Johanna Rooskväll i gemenskapens och folkmusikens tecken.                                    Text: Johanna Roos


