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Ale

Kom till Ale Gymnasiums TV-lokal och ta del av 

Vänsterpartiets syn på LOV:en genom  

Eva Olofsson som sitter i riksdagens 

socialutskott. Lisbeth Tilly som är Ales 

sektorchef inom området, kommer också 

att finnas med.

Ale gymnasium TV-lokalen
Onsdagen den 31 oktober kl 19.00

Mötet är öppet för alla!

I november införs LOV i Ale 
- hur påverkar det oss?

Vågar du bli gammal?

STARRKÄRR. En hel del folk 
och många frågeställningar. 

De fl esta rörde kollektivtra-
fi ken.

Eftersom Västtrafi k valt att 
tacka nej fi ck ortsborna ta 
med sig funderingarna hem 
igen.

När vindkraft och motorstadion i 
Kollanda stått på dagordningen har 
Starrkärrs bygdegård varit fylld till 
bristningsgränsen. Den här gången 
var inte agendan lika tillspetsad, men 
ändå kom det bra med folk till hös-
tens ortsutvecklingsmöte.

– Jag lovar att vi ska vara klara 
senast klockan 21, betonade presi-
diets ordförande Sune Rydén, väl 

medveten om att många ville se Sve-
riges direktsända VM-kvalmatch i 
fotboll borta mot Tyskland.

Kommunikationschef Anne 
Kolni och kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) redogjorde för hur 
kommunens visionsarbete fortlöper 
och presenterade också resultatet av 
vårens cultural planning.

– De guldkorn som ni identifie-
rat är Hultasjöområdet och Kilanda 
Säteri. Det som fick minus av er var 
en eventuell utbyggnad av vindkraft 
samt motorstadion. Ni vill se en 
utveckling av gång-, cykel- och rid-
vägar, förklarade Anne Kolni.

Sebastian Svedgren, kollektivtra-
fikingenjör i Ale kommun, hade det 
tveksamma nöjet att förmedla senaste 

nytt från Västtrafik. Proble-
met var att när frågorna dök 
upp tvingades Sebastian hän-
visa till en part som inte fanns 
på plats i lokalen.

– Västtrafik har bjudits 
in till samtliga ortsutveck-
lingsmöten, men har valt att 
komma till fyra orter. De 
kommer till Älvängen på 
tisdag, så där har ni en chans 
att ventilera era frågeställ-
ningar, sade Sebastian Sved-
gren.

Helt klart är emellertid 
att efter den 9 december 
när Alependeln börjar gå så 
ska bussarna som trafikerar 
bland annat Starrkärr och 
Kilanda ta passagerarna till 
pendeltågsstationerna.

– Jag uppmanar er verk-
ligen till att åka kollektivt i 
den mån det går. Risken ökar 
för att man tar bort trafik om 
ni inte nyttjar den, betonade 
Svedgren.

Frågor om nya rutter och 
justeringar i tidtabellen var 
frågor som fick lämnas obe-
svarade. Istället hänvisades 
mötesdeltagarna att ringa till 
Västtrafik.

– Det jag kan upplysa er 
om är att Västtrafik presen-

terar sin nya 
tidtabell på 
sin hemsida 
under vecka 
45.

L i s e -
lotte Lind, 
representant 
från arbets-
gruppen för 
Ä l v ä n g e n /

Skepplanda vårdcentral, var på plats 
för att samla in allmänhetens reflek-
tioner.

– I nio fall av tio ringer de inte till-
baka på avtalad tid. Slopa det syste-
met, menade ett par av åhörarna.

– Vårdcentralen utgör en viktig 
service för invånarna i respektive ort. 
Fortsätt er dialog med ledningen, 
uppmanade kommunalrådet Mikael 
Berglund.

På punkten övriga frågor kom tra-
fiksituationen längs Alingsåsvägen än 
en gång upp till diskussion. Säkerhe-
ten för oskyddade trafikanter är allt 

annat än tillfredsställande. 
– Det pågår en diskussion med 

byalaget för att åstadkomma en lös-
ning på en del av sträckan, som leder 
till Hultasjön. Ambitionen är att få till 
gång- och cykelväg på hela sträckan, 
men det kommer att ta tid. Vi är väl 
medvetna om hur problematiken ser 
ut, förklarade Mikael Berglund.

Trafikverket föreslogs få en inbju-
dan till vårens ortsutvecklingsmöte 
för Starrkärr/Kilanda.

Frågor utan svar i Starrkärr
– Mycket handlade om kollektivtrafi ken

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sebastian Svedgren, kollektivtrafi kingenjör i Ale kommun, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Starrkärrs bygdegård.

Jan Skog upplyste åhörarna om att han sitter med i den nya kollektivtrafi k-
nämnden. Till vänster ses presidiets ordförande, Sune Rydén.
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är det att ta Sverige ur 

massarbetslösheten. 
Torsdag 1 november kl 18.30 

på Folkets hus i Nol 
fortsätter vi att prata om 

socialdemokratisk jobbpolitik. 

Välkomna!

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

Till våra 
grannar i 

närområdet!

Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
sig att välja 

närproducerat!

Beställ valfri 
programvara på 

hogia.se/smalloffice 

och ange koden 

”granne” 
och få 3 månader 

kostnadsfritt 
abonnemang.

ÄR DU

”Nyfi ken på politiken?”
Är du samhällsintresserad och vill veta 
mer om politiken?

Hur är det att vara förtroendevald?

Hur fungerar det politiska hantverket?

Centerpartiet startar under hösten 
studiecirklar i Ale och Lilla Edet
Vi träffas 3 ggr med start v45 

Intresserad?

Anmäl dig till:
boel.holgersson@centerpartiet.se, 0733-30 02 23

jorgen.edet@gmail.com, 0706-97 70 13

Välkomna!


