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KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

40% 
rabatt

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

”Veckans vara” alltid

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

Välkommen! Hälsningar Lottis

STUDENTER!
10 st tackkort (enkla)
4 st bilder i album
1 st förstoring 18x24 cm

885 kr
fotografering
10 st tackkort eller
1 st förstoring 18x24 cm

595 kr

Kan ej kombineras med andra erbjudande.

SKEPPLANDA. Ortsmö-
tena har problem att 
locka den breda publi-
ken.

Småbarnsföräldrarna 
uteblir nästan helt.

I Skepplanda erbjöds 
barnpassning, men inte 
ens det hjälpte.

Sven Rydén, ordföran-
de för ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda, var nöjd med 
mötet men besvärad över att 
den yngre generationen ännu 
en gång uteblivit från att när-
vara i bygdegården.

– Jag tycker vi hade ett 
program som borde ha tillta-
lat dem. Framtiden och hur 
Skepplanda ska utvecklas 
framåt rör ju dem mer än oss 
andra. Nu gjorde vi ett försök 
att locka småbarnsföräldrar 
genom att erbjuda barnpass-
ning, men det var inget som 
gick hem. Jag vet inte riktigt 
vad vi ska göra, sa Rydén som 
fick nöja sig med 60 mötes-
deltagare.

De som var där fick likt 
övriga ortsutvecklingsmöten 
ta del av arbetet kring Ale 
vision 2025.

– Idag måste kommunerna 
inse att även vi är konkurrens-
utsatta. Vi måste därför vara 
tydliga med hur vi vill utveck-
la kommunen, vad vi vill fylla 
Ales varumärke med. Det vi 

presenterar ikväll är en proto-
typ, ett utkast, till något som 
vi vill ha era synpunkter på. 
Tala om för oss vad som är 
viktigt att bevara och vad som 
kan förbättras. Allt ska sedan 
föras in på en större Alekarta, 
sa Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) innan han delade ut en 
Skepplandakarta där delta-
garna fick placera ut plus för 
positiva platser och minus för 
mindre bra element.

Att döma av resonemang-
et runt borden så tillhör hem-
bygdsgården Grönköp de 
mest populära platserna.

Senare presenterade Väst-
trafiks Stefan Krafft hur kol-
lektivtrafiken och busslinjer-
na förändras när Alependeln 
börjar gå i december.

– Totalt sett är det enbart 
positivt för Skepplanda även 
om ni inte få en egen tågsta-
tion. Vi kommer att trafike-
ra enligt modellen ”ett tåg 
en buss”. Går det ett tåg från 
Älvängen kommer det också 
att gå en buss från Skeplan-
da så det är möjligt för er att 
ta del av samtliga avgångar. 
Det innebär en förtätning 
av antalet bussar från Albo-
torget under högtrafik. Från 
Älvängen kommer det snab-
baste tåget att ta 18 minuter 
till centralstationen, det lång-
sammaste 28 minuter.

Han bekräftade också 
att det är tåget som gäller 
för den som vill åka till Ale 
Torg. Endast under högtrafik 
kommer det att vara möjligt 

att åka buss från Skepplanda 
till Nödinge. Övriga bussar 
stannar i Älvängen och då är 
det tåget som gäller söderut. 
En fråga om att trafikera or-
terna med mindre bussar för 
att underlätta och stimulera 
kollektivtrafiken ytterligare 
togs upp.

– Vi utreder tätortsslingor 
med till exempel elbussar just 
nu. Det kommer att vara ett 
försök i Nödinge och Surte 
inledningsvis. Vi får se hur 
det faller ut. Likaså jobbar vi 
på att förenkla det kritisera-
de biljettsystemet, informe-
rade Stefan Krafft.

Boel Holgersson (C), 
Omsorg- och arbetsmark-

nadsnämndens ordförande, 
gjorde avslutningsvis ett för-
tydligande om de förändring-
ar som skett på Klockaräng-
ens boende. Det har bland 
annat föranlett en del skrive-
rier i lokaltidningen.

– Jag är hur som helst väl-
digt nöjd och glad över de 
förbättringar som har ge-
nomförts. Idag är det ett mo-
dernt boende även för de-
menta, där alla kan röra sig 
fritt i hela huset, helt enligt 
de regler som gäller.

– Ortsmötet i Skepplanda försökte utan resultat

Svagt intresse hos den yngre generationen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C) redogjorde för de för-Boel Holgersson (C) redogjorde för de för-
ändringar och förbättringar som är genom-ändringar och förbättringar som är genom-
förda på Klockarängen i Skepplanda.förda på Klockarängen i Skepplanda.

Stefan Krafft från Västtrafik föredrog om framtidens kollek-
tivtrafik där pendeltåget kommer utgöra ryggraden även om 
man bor i Skepplanda.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande 
om det pågående visionsar-
betet.
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Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.
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Veckans erbjudande!

Gäller t o m 29 april med reservation för slutförsäljning.

Kupongen gäller t o m 29 april 2012

6-pack Pensé 

25:-
Klipp ut och ta med kupong:

Gräsmattegödsel 20:-
Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00

Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

�

4 för 100kr
Pelargonia/Lyckliga Lotta


