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Kommunens politiker 
har lämnat ett positivt 
förhandsbesked på 

planerna och grundar detta 
på en naturvärdesinventering 
framställt av WSP Envi-
ronmental konsultfi rma. 
En bedömning som verkar 
grundligt gjord fram till slut-
omdömet, som inte överens-
stämmer med objektsbeskriv-
ningen i övrigt.

Man har helt uteslutet bul-
lerfrågorna och bara tagit 
hänsyn till själva markanvänd-
ningen.

Vi hävdar att det riksintres-
santa södra Risveden kommer 
att allvarligt påverkas av 
buller, både från bergkross- 

och motorverksamhet. Bullret 
från krossverksamheten, som 
kommer att pågå i åtminstone 
10 år är särskilt oroväck-
ande. Detta är negativt för 
besökare till naturreservaten i 
Risvedens vildmarksområde, 
fiskesjöarna, Kollanda mosse 
och boende som har sökt en 
tyst miljö. 

Enligt Länsstyrelsen är 
Risveden den enda tysta zon 
utan vare sig flygkorridorer 
eller motorvägar som finns i 
Göteborgsregionen.

Kollanda mosse, en av 
länets finaste fågelmyrar, blir 
allvarligt störd. Här borde i 
stället satsas på tillgänglighet 
med fågeltorn.

Naturreservatens tysta 
miljöer påverkas negativt- och 
därmed pågående program 
för guidade vandringar samt 
planer på olika former av 
ekoturism. Utvidgning av 
reservaten pågår.

Sportfiskare till Abborre-
sjön, Kroksjön och Tinnsjön 
får uppleva buller i stället för 
en tyst vildmarksinramning. 
Dessa sjöar besöks årligen av 
2500 personer.

Riksintressanta Risveden 
påverkas av buller, vilket 
utredningen inte tagit med. 
Gränsen för riksintresset är 
godtyckligt dragen på kartor. 
Risveden går ju faktiskt ända 
ned till vägen Kilanda-Sjövik 

och innefattar även Kollanda 
mosse. Se Risvedenböcker 
av Karl-Erik Andersson och 
Bo Björklund, samt boken 
Det vilda Risveden av Harald 
Andersson m.fl.

Göteborgsregionens enda 
tysta zon, enligt Länsstyrel-
sens utredning i samband 
med projekt ”tätortsnära 
natur”. Här finns varken flyg-
korridorer eller motorvägar. 
Tystnad var en av grunderna 
för utökad reservatsbildning i 
Risveden.

Naturskyddsföreningen i 
Ale säger därför bestämt nej 
till planerna på bergkross och 
motorbana i Kollanda.

Naturskyddsföreningen i Ale

Planerna på bergkrosshantering och anläggande av motorbana i Kollanda

LOV står för lagen om 
valfrihetssystem och 
innebär i korta drag 

att makten och pengarna 
fl yttas från politikerna till de 
enskilda personerna även när 
det gäller exempelvis vård 
och omsorg. Centerpartiet  
vill att LOV införs på fl er 
områden inom välfärden och 
överallt i Sverige.

Redan idag väljer du själv 
i vilken skola du vill att dina 
barn ska gå genom skol-
pengen, vilken vårdcentral 
du vill gå till när du är sjuk 

tack vare vårdvalet  och vem 
som ska utföra din personliga 
assistens om du är berättigad 
till det.

Centerpartiet vill att det 
ska vara på samma sätt inom 
äldreomsorgen. Ett första 
steg är att införa valfrihet 
inom hemtjänsten som nu 
sker i Ale kommun i slutet av 
året. Det kan sedan byggas 
ut så att det finns valfrihet på 
flera områden som till exem-
pel äldreboenden. Om du  får 
styra över de pengar som din 
omsorg kostar så kan du välja 

att bo på det äldreboende 
som passar just dig. LOV 
bygger på kvalitetskrav och 
ger möjlighet för kommunen 
och alla företag och koopera-
tiv som uppfyller kraven att 
lista sig som utförare i kom-
munen. Det öppnar för en 
större valfrihet för den som 
har behov av omsorg och gör 
det också möjligt att driva 
företag inom omsorgssektorn 
vilket ger större valfrihet för 
dig som anställd. 

Centerpartiet vill komma 
bort från stela och inef-

fektiva system där politiker 
eller stora privata företag har 
ensamrätt på att bestämma 
vad som passar just dig. 
Genom att införa LOV kan 
vi lägga makten hos män-
niskan, minska välfärdskost-
naden genom konkurrens 
och effektivitet och dessutom 
anpassa utbudet efter vad var 
och en vill ha. Så skapar vi en 
långsiktigt hållbar välfärd.

Boel Holgersson
Ordförande Centerpartiet Ale

LOV ger dig makten

Den politiska majori-
teten i Ale kommun 
och Utbildnings-

nämnden värnar valfrihet 
generellt och inte minst 
inom barnomsorgen.

Pedagogisk omsorg (dag-
barnvårdare) är ett viktigt 
komplement till förskola och 
gynnar valfriheten för vård-
nadshavare. Om signaturen 
i förra veckans nummer av 
Alekuriren, under Veckans 

ris, fått en annan uppfatt-
ning beklagar vi detta.

Vi vill gärna att du hör 
av dig igen då det inte finns 
någon kö till pedagogisk 
omsorg i Älvängen, Skepp-
landa eller Nödinge.

Däremot är det fullt i Nol.
Den politiska majoriteten

i Utbildningsnämnden
Centerpartiet, Moderaterna, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna, 
Aledemokraterna

Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du 100 kronor.  
För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Riskerar du att bli allvarligt sjuk
av influensa? Om du vaccinerar 
dig får immunförsvaret hjälp 
att skydda kroppen bättre 
mot viruset. 
Du bör vaccinera dig om du

 
 

Vaccinera dig 
mot säsongens influensa! 

Vårdcentralen Älvängen 
 

 

Ett stort 

TACK
från föräldrar och elever på 

Aroseniusskolan till alla företag som 
bidrog till den fantastiska 

avslutningsfesten för våra ungdomar 
som slutade 9:an i juni.

Ica Supermarket i Älvängen
Älvgodis

LB’s Mekaniska
Delicato

Bergendahls blommor
Cederleufs & Svenheimers konditori

Vakna
Aroseniusskolan och fritidsledarna

Busschaufförerna Klas Nordh 
och Mary-Anne Henriksson

ALEkuriren

Jag är småbarnsförälder 
och bor i Bohus. I stort 
sett varje dag lämnar jag 

mina barn på Bohus förskola 
och Bohusskolan och i stort 
sett varje dag blir jag lika 
skrämd av alla mopeder som 
far fram där. De kommer 
med hög fart och visar lite 
eller ingen respekt för de 
som går och då främst de 
små barnen. Det är bara en 
tidsfråga innan det händer en 
olycka. 

Jag vet att rektorn för 
Bohusskolan har varit i 

kontakt med polisen för att 
de skall vidta åtgärder. Även 
dagispersonalen har varit i 
kontakt med polisen. Vissa 
åtgärder har genomförts av 
polisen, men fortfarande 
finns problemet kvar.

Jag skulle vilja att polisen 
genomför oannonserade 
kontroller vid skolan och 
beslagtar mopederna där så 
kan ske. Jag är övertygad om 
att i stort sett alla mopeder är 
trimmade, många mopeder 
är oregistrerade och många 
förare är inte 15 år. 

Det är föräldrarnas 
ansvar och det är de som 
blir straffade. Det är oerhört 
oansvarigt av föräldrarna att 
de inte tar större ansvar för 
sina barn. Förr eller senare 
kommer det ske en olycka 
och då är det för sent. 

Det är inte bara i och runt 
dagis och skolan som jag ser 
problemen med mopedåk-
ningen. Detta är ett gene-
rellt problem i hela Bohus. 
Mopederna far fram överallt 
i Bohus och visar ingen 
respekt. De kör mot rött ljus, 

de kör för fort på gator där 
de finns småbarn och gamla 
personer, de har för hög ljud-
nivå etcetera.

När skall föräldrar och 
polisen agera med kraft så 
vi blir av med detta ofog 
och att vi småbarnföräldrar 
kan känna oss trygga när vi 
lämnar våra barn på dagis 
eller skolan? Jag tror inte 
jag är den enda i Bohus som 
upplevt detta och som känner 
frustration och rädsla. 

Mycket orolig
småbarnsförälder i Bohus

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte
Ortsutvecklingsmötena ska behandla viktiga frågor för 
orten och förmedla information till och från de boende i 
området i aktuella frågor. Mötena ska även ge invånarna 
möjlighet att framför lokala idéer och utvecklingsförslag 
till de kommunala beslutsfattarna.

Skepplanda
Onsdag 17 oktober kl 19.00, Skepplanda bygdegård

OBS! Detta är ytterligare information om mötet, den 
informationen som var med vecka 41 gäller fortfarande.
Till ortsutvecklingsmötet i Skepplanda kommer Bengt 

Bengtsson och Lars Rasin att presentera antagen detaljplan 

för byggnationen på det nu av berörda myndigheter 

färdigbehandlade Skepplanda Prästgård som är klart för 

byggnation. Vidare kommer SEFA:s ägare Ola Serneke och 

Daniel Eriksson att redovisa handelsplats Älvängen, samt 

det nya bostadsbyggandet som de skall börja med på 

bussterminalen / Gustavas Plats / Älvängen,  där de vann 

arkitekttävlingen om ett mycket intressant projekt även för 

Skepplandaborna

 
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Johnny Sundling, Klas Nordh

Är det säkert att lämna sina barn på Bohusskolan?

Vi värnar valfriheten

Upplevelsen av närmil-
jön och säkerheten 
är det som har varit 

i fokus när vägen genom 
Älvängen har byggts om till 
en miljöprioriterad gata. Det 
innebär bland annat upphöjda 
övergångsställen, nya gång-
stråk och planteringar. I alla 
delar följer utformningen de 

riktlinjer som fi nns, det gäller 
även bredden på de längs-
gående parkeringsplatserna. 
Arbetet med lokalvägen är 
nu avslutat och vi hoppas att 
upplevelsen för Älvängenbor-
na är just den av en tryggare 
och mer trivsam närmiljö.

Mats Granath
Projektledare Trafi kverket

Svar på insändare av Gerhard Behrendt i Alekuriren nr 36

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge 
Vårdcentral för årets 
influensavaccination 
Du bör vaccinera dig om du tillhör någon av följande riskgrupper

• har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar oavsett ålder: kronisk hjärt- eller 
lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, nedsatt immunförsvar 
på grund av sjukdom eller medicinering, kronisk lever- eller 
njursvikt, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar 
andningen

• är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

• är gravid och inte fi ck pandemivaccin 2009/2010

Vaccinationsmottagning drop-in
v 43-46 tisdag-torsdag 
kl 15.30-16.45

Välkommen!


