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PERUKKVÄLL!
Onsdag 17/10 
& torsdag 8/11 
kl 19.30-21.00

Vi provar peruker och 
äter gott i höstmörkret.

Pratar om hårmodet i både 
klippningar och färgningar 

till hösten/vintern.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 150:-

Boka i god tid! Senast 2 dagar innan
Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång

ALVHEM. Familjen 
Frövéns överklagan 
om rätten till skoltaxi 
avslogs.

Kommunen anser 
fortfarande att 6-åriga 
Emanuel ska kunna 
gå själv till busshåll-
platsen i Alvhem där 
dumprarna kör.

Trebarnsmamman Anna 
Frövén i Alvhem måste 
varje morgon ta med sig 
alla barnen i bilen och köra 
sonen Emanuel till försko-
lan i Skepplanda. Detta trots 
att han har busskort. Anled-
ningen är att hon inte vågar 
låta honom gå själv ner till 
hållplatsen Båstorpsvägen 
eftersom han måste passera 
ett omfattande vägbygge. 

Kommunen har gjort en 
annan bedömning och avsla-
git familjens överklagan om 

rätten till skoltaxi och ären-
det har nu gått vidare till 
Förvaltningsrätten. 

– Det jobbas på för fullt 
nere vid vägen och det är 
fortfarande lika farligt att gå 
förbi korsningen där dum-
prarna kör förbi. Nu ska 
vägen snart vara färdig och 
då kommer Emanuel att få 
gå över bron mot motellet 
till för att komma till håll-
platsen. Enligt vad vi mätt 

kommer han då att få över en 
kilometer, som är kravet för 
att få skoltaxi, och då måste 
vi skicka in en ny ansökan, 
säger Anna Frövén.

Hon har svårt att förstå 
kommunens resonemang 
och tycker att hennes son 
skulle ha beviljats skoltaxi 
redan från början. 

– Det här känns bara rik-
tigt veligt, säger hon.

JOHANNA ROOS

Får ingen skoltaxi
– Familjens 
överklagan 
avslogs

Det hjälpte inte att överklaga. Kommunen anser fortfarande 
att Emanuel ska kunna gå själv till hållplatsen.

å

ALVHEM. Det ska inte 
vara några problem för 
6-åriga Emanuel att 
själv gå till hållplatsen 
för att ta bussen till 
förskolan i Skepplanda.

Det menar Ale 
kommun, som avslagit 
familjens ansökan om 
skoltaxi.

Detta trots att han 
måste passera ett väg-
bygge där stora dum-
prar kör.

På grund av det omfattande 
vägbygget vid hållplatsen 
Båstorpsvägen i Alvhem 
ansökte familjen Frövén om 
att få skoltaxi till sonen Ema-

nuel då han skulle börja på 
förskolan i Skepplanda för 
två veckor sedan. 

De fick avslag. 
– Det är helt orimligt att 

det här skulle vara en säker 
väg för en sexåring. Det kör 
dumprar fram och tillbaka i 
korsningen där han ska gå. 
Jag förstår verkligen inte hur 
de tänker på kommunen, 
säger Anna Frövén.

Eftersom hon inte vågar 
låta honom gå själv från 
familjens villa i Ramstorp 
ner till busshållplatsen vid 
E45 måste hon varje morgon 
ta med sig även sina yngre 
söner, två och fyra år, i bilen 
för att köra Emanuel till för-

skolan, eftersom hon inte 
kan lämna dem ensamma 
hemma.

– Jag skulle aldrig släppa 
iväg honom själv här, det är 
alldeles för farligt. Vägför-
hållandena är sådana att han 
borde ha rätt till taxi. När jag 
påpekade för kommunen att 
jag nu blir tvungen att ta med 
mig alla barnen i bilen för att 
köra honom sa de att det var 
ett ”familjebekymmer” som 
vi fick lösa själva. 

Fallet avslutat
På kommunens hemsida kan 
man läsa om villkoren för 
skolskjuts. Där står att taxi-
skjuts mellan hemmet och 

närmaste busshållplats bevil-
jas om avståndet uppgår till 
minst en kilometer för barn 
i förskoleklass. Vidare för-
klaras att väg- och trafikför-
hållanden också kan påverka 
bedömningen av skolskjutsä-
renden. ”Några av de större 
vägarna i kommunen är klas-
sade som olämpliga för gång-
trafik och skolskjuts kan då 
beviljas vid kortare avstånd.”

Mats Ris, skolskjutsan-
svarig i Ale kommun, har 
själv besökt den aktuella plat-
sen i Alvhem.

– Vi har varit ute och 
inspekterat platsen och givit 
avslag utefter våra erfaren-
heter. För vår del är fallet 

avslutat om inte överklagan 
kommer in till förvaltnings-
rätten. 

Ni anser alltså inte att 
platsen är olämplig för en 
sexåring att vistas på?

– Vi har gått efter all-
männa regler och jag vill inte 
kommentera det enskilda 
ärendet. Vi har dock konsta-
terat att avståndet till håll-
platsen inte är en kilometer, 
men mer kan jag tyvärr inte 
säga. 

Gångväg anlades
Anna Frövén tycker att kom-
munens beslut är oansvarigt 
och tänker lämna in en över-
klagan. 

– Dessutom säger Tra-
fikverket att den grusväg som 
kommunen sa att vi kunde gå 
på tillhör deras arbetsplats 
och där får man absolut inte 
gå. 

En vecka senare anlade 
Trafikverket en gång- och 
cykelbana från vägkors-
ningen bort till hållplatsen, 
men Emanuel måste fortfa-
rande passera korsningen där 
dumprarna kör förbi.

– På kommunen sa de 
till mig att förarna ser när 
barnen kommer gående och 
slutar då att arbeta, säger 
Anna. 

JOHANNA ROOS

Lämplig vägLämplig väg
för 6-åring?för 6-åring?

– Kommunen avslog ansökan om skoltaxi

Anna Frövén fick avslag på sin ansökan om skoltaxi till 6-åriga Emanuel. Kommunen anser att det ska vara säkert för honom att Anna Frövén fick avslag på sin ansökan om skoltaxi till 6-åriga Emanuel. Kommunen anser att det ska vara säkert för honom att 
själv gå till busshållplatsen, även om han måste passera en vägkorsning där stora dumprar kör.själv gå till busshållplatsen, även om han måste passera en vägkorsning där stora dumprar kör.

Trafikverket anlade i förra veckan en gång- och cy-Trafikverket anlade i förra veckan en gång- och cy-
kelbana till Båstorpsvägens hållplats, men man kelbana till Båstorpsvägens hållplats, men man 
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NÖDINGE. Hon är 
Kulturskolans nya 
barndanslärare, men 
också sångerska och 
artist.

I slutet av oktober 
släpps Hanna Bro-
ströms första album 
”Expressions” och till 
våren hoppas hon på 
att få spela live i Ale. 

För Hanna Broström, eller 
”Da Hanna” som hon även 
kallar sig inom artistvärlden, 
har musiken alltid betytt 
mycket. 

Hennes pappa har spelat 
klarinett på operan i 43 år och 
själv har hon dansat, spelat 
och sjungit sedan barnsben. 
Hon är även utbildad ope-
rasångerska och sjunger i 
kören på Göteborgsoperan.

För några veckor sedan 
anställdes hon som barndans-
lärare på Kulturskolan och 
trots att hon aldrig tidigare 
satt sin fot i Ale har hon 
redan funnit sig tillrätta. 

Hon undervisar även på 
Balettakademien, men vid 
årsskiftet startar hon sin egen 
dansskola i Göteborg, Dan-
cepoint. 

Singel släppt
Efter att ha jobbat 12 år som 
musikalartist, koreograf och 
sångerska i Österrike och 
Tyskland har hon nu slagit 
sig till ro i hemlandet, när-
mare bestämt i Kullavik.

Hennes första album 
”Expressions” med elva 
nyinspelade låtar ligger nu 
färdigt och väntar på att släp-
pas. 

– Jag skulle säga att jag 
är en ”crossoversångerska” 
som blandar klassiskt med 
pop. Låtarna är gjorda av 
låtskrivare i England och jag 
har valt ut de som jag tyckte 
om och som passade mig. Jag 
gör även musik själv, så nästa 
skiva kanske blir mer egen-
skrivet. 

Singeln ”I won’t break 
down” släpptes redan den 

26 september och hela albu-
met kommer snart att finnas 
på Spotify och Itunes, men 
någon fysisk skiva är inte 
aktuellt. 

– Tanken är att göra lite 
livespelningar på mindre 
ställen till våren och då 
hoppas jag på att kunna spela 
även i Ale.

Uttrycksfull 
danslärare
– Hanna Broström släpper 
albumet "Expressions"

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hanna Broström, som nyligen anställts som barndanslärare på Kulturskolan, har många strängar på sin lyra. I slutet av 
oktober släpps hennes första album ”Expressions”.

Så var Aktiva Seniorer 
samlade till sitt september-
möte. Ordförande Göran 
Svensson hälsade välkom-
men. Sedan var det plats på 
scen för dagens underhållare, 
pianisten David Carbe och 
sångaren Mikael Gustafs-
son. Vi bjöds på ett härligt 
och varierat program.

I en uppoppad version av 
Elvislåten Paradise lät David 
sina fingrar dansa fram över 
tangenterna. Anitras dans 
av Grieg var ett av Char-
lie Normans mästerverk 
som booggie-wooggie. När 
David framförde den trodde 
man nästan att gamle Char-
lie satt bakom flygeln. En 
finstämd tolkning av China 
moon lyckades han också för-
medla på ett alldeles utsökt 

sätt. Guld i strupen visade 
Mikael att han har. Med stor 
inlevelse och härligt varm 
röst sjöng han Guldet blev 
till sand ur Kristina från 
Duvemåla. Andäktigt njöt 
vi av hans framförande av 
Bridge over troubled water.

Med stående ovationer 
tackade vi dessa unga artister 
för ett otroligt framträdande. 
Vi fick förmånen av ett extra-
nummer i form av Rocking 
all over the world. Ett pas-
sande låtval av David och 
Mikael. Kanske hade vi idag 
en blivande Robert Wells 
eller Tommy Körbergs 
efterträdare på vår scen?

På Mimers arrangeras den 
6 oktober en stödgala för 
Världens Barn. Till förmån 
för dessa samlade Rädda 

Barnen in 3 175 kronor.
Marita och Bengt M 

informerade om kommande 
aktiviteter. De vädjade till 
oss att respektera starttiden 
för anmälningar.

Vivi-Ann Svensson redo-
gjorde för höstens digra tea-
terutbud. Detta finns utlagt 
på hemsidan.

Bengt B efterlyste enkät-
svar. Endast 60 medlemmar 
ha svarat. Resterande, hjälp 
programgruppen genom att 
svara!

Platser finns till Hemlig 
resa och Huseby julmarknad.

Innan Göran avslutade 
mötet meddelade han att 
Refräng & Co kommer den 
31 oktober.

Inga Isaksson

Fartfylld förmiddag med Aktiva Seniorer


