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VINN TID
– GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

För nyföretagare i Ale

torsdag 8 november kl 18-21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun inbjuder dig till en 

NYFÖRETAGARTRÄFF
för enskilda näringsidkare och AB

Informationen är gratis

Anmälan senast 6 november till:
anne.kolni@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

Informationen vänder sig till dig 
som är nybliven företagare med 
enskild firma eller handelsbolag

Mer info kan du få av:
Anne Kolni Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 67 010-577 43 70

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

SURTE. Bokens dag är 
ett årligen återkom-
mande arrangemang på 
Surte bibliotek.

I lördags var det änt-
ligen dags igen.

Barnteatern ”Pettson 
och rävjakten” lockade 
storpublik.

Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening frångår inte 
sin tradition att varje höst 
bjuda in till Bokens dag. 
Som alltid stod mängder av 
barn och föräldrar i kö för att 
försäkra sig om en plats till 
barnteatern inne i kulturhu-
set. I år var det Pettson och 
Findus som stod för under-
hållningen. Det blev period-
vis riktigt spännande när det 
vankades rävjakt, men som i 

alla sagor förblev slutet gott 
och publiken kunde andas ut.

Efter teatern var tiden 

mogen för fiskdamm. 
Lyckan log mot alla unga 
fiskare denna lördagsförmid-
dag. Samtliga hade turen att 
få en bok på kroken.

Det skedde också försälj-
ning av begagnade böcker 
och dessutom höll serve-
ringen öppen för alla fikas-
ugna besökare.

Spännande rävjakt på Surte bibliotek

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bokens dag på Surte bibliotek bjöd på spännande barnteater 
med Pettson och Findus.

Trafi kavbrott

Ingen tågtrafi k mellan Göteborg och 
Trollhättan den 5–11 november 2012
Avstängningen beror på dubbelspårs-
utbyggnaden som pågår på sträckan. 
Bussar ersätter tågen för resande mellan 
Göteborg–Trollhättan/Vänersborg.

Arbetsfordon trafi kerar det avstängda 
spåret och det är både förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda spåren.

Det nya dubbelspåret mellan Göteborg 
och Trollhättan invigs den 9 december 
och innebär ökade möjligheter till både 
person- och godstransporter på järnvägen.

Läs mer om projekt BanaVäg i Väst på
www.banavag.se

www.trafi kverket.se

RONDEN
Onsdag 24 oktober
Skadegörelse
Ett femtontal bilar som står 
parkerade i Nödinge får röd 
färg sprayad över sina respek-
tive vindrutor.

Fredag 26 oktober
Snustjuvar
Inbrott på Netto i Bohus. Snus 
tillgrips.

Stöld och klotter rapporteras 
från Nolängens idrottsplats. 
Gärningsmännen har tagit sig 
in i ett fristående garage och 
där tillgripit nycklar, maskiner 
och handverktyg. 

Lördag 27 oktober

Inbrott
Inbrott hos Bosniska fören-
ingen i Nödinge. En tv-apparat, 
kött och diverse andra livs-
medel tillgrips.

POLIS
NÖDINGE. Det var 
rekordstort intresse 
när Nödinge bjöd in till 
ortsutvecklingsmöte i 
torsdags.

Extrastolar fi ck häm-
tas för att alla skulle få 
sittplats i musiksalen.

Informationen från 
Västtrafi ks Stefan 
Krafft om framtidens 
kollektivtrafi k upptog 
den mesta tiden, men 
det var frågan om för-
tätning på Klöverstigen 
som föranledde den 
livligaste diskussionen 
denna kväll.

När programpunkterna är 
noggrant utvalda och ämnena 
verkligen berör lokalbefolk-
ningen så kommer också 
besökarna. Det var torsdags-
kvällens ortsmöte i Nödinge 
ett levande bevis på.– – Väl-
digt roligt! Är intresset så här 

stort bör vi nog fundera på 
att vara i teatersalongen nästa 
gång, funderade presidiets 
ordförande Lennart Nilsson 
(M).

Många hade säkert kommit 
för att ta del av Stefans Kraffts 
presentation av de satsningar 
som sker inom kollektivtrafi-
ken med anledning av infra-
struktursutbyggnaden i Ale 
kommun. Söndagen den 9 
december är det invigning.

– Jag vill dock poängtera 
att det är den 7 januari som 
kvartstrafiken träder i kraft. 
Den första månaden ska vi 
trimma in systemet. Det 
passar bra eftersom det är 
många lediga dagar under 
den här tidsperioden, förkla-
rade Stefan Krafft och berät-
tade sedan om de stopp som 
kommer att ske för Alepen-
deln och regiontåget.

Betrfäffande den nya kol-
lektivtrafiksatsningen så är 
det mottot bäst för flest som 
gäller. Stefan Krafft igen:

– Vi satsar på områden med 
högt bilinnehav och på områ-
den med hög inpendling till 
Göteborg. För de allra flesta 
alebor kommer det att bli 
bättre, men för några innebär 
det säkert en försämring. Jag 
vågar faktiskt ta det ordet i 
min mun. Vi måste prioritera 
och har som måttstock att det 
ska vara minst åtta resenärer 
ombord per tur för att man 
ska kunna se samhällsnyttan. 

I vissa fall är det ekonomiskt 
och miljömässigt mer gynn-
samt att folk åker bil.

På frågan om det även 
fortsättningsvis kommer att 
gå direktbussar från Nödinge 
till Göteborg blev svaret nej.

– Det skulle bli alldeles för 
dyrt att ha parallella system. 
I fortsättningen är det tåget 
som gäller.

Eventuell förtätning
Thomas Eliasson, ordfö-
rande i Överstegårdens sam-
fällighetsförening, var nyfi-
ken på att höra hur tankarna 
går om en eventuell förtät-
ning av Norra Klöverstigen 
och Fyrklövergatan. Ärendet 
fick känslorna att svalla hos 
flera mötesdeltagare. Mot-
ståndet är kompakt.

– Det sker nu ett normalt 
planförfarande, synpunkterna 
ska utredas och bearbetas, 
förklarade Lennart Nilsson 
som är ledamot i Samhälls-
byggnadsnämnden.

– Om det blir ett, två, tre 
eller rentav inget hus alls på 
området vet vi inte i dags-
läget. Det kommer en ny 
utställning, betonade Nils-
son.

På frågan om han själv 
tycker det är rätt att förtäta 
området mellan Norra Klö-
verstigen och Fyrklövergatan 
löd svaret:

– Jag har inte kapacitet att 
svara på det.

– Rekordstort intresse för Nödinges ortsmöte

Livlig diskussion om förtätning

– Du har väl kapacitet att 
tycka, kontrade åhöraren och 
vädjade till politikerna som 
fanns i församlingen att inte 
göra Nödinge sämre.

Hans Ulriksson fram-
förde Nödinge SK:s önske-
mål om att få en konstgräs-
matta utrullad på Bobollplan 
i Nödinge.

– Vi tycker att det vore en 
lämplig plats för kommunens 
fjärde konstgräsplan, sade 
Ulriksson.

Efter kaffepausen förmed-
lade företagarföreningens 
ordförande Marianne Sjöö 
viljeyttringen för framtidens 
Ale Torg.

– För att centrum ska 
utvecklas krävs det att alla 

parter är med på tåget; fast-
ighetsägaren, kommunen 
och näringsidkarna. Givetvis 
också konsumenterna. Sedan 
gäller det att vi jobbar med 
det dagliga, som exempelvis 
det personliga bemötandet 
i butikerna, sade Marianne 
Sjöö.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) klargjorde hur 
kommunens visionsarbete 
fortlöper och kommunche-
fen Erik Lidberg redovisade 
resultatet av vårens cultural 
planning. Vimmersjön och 
Ale Torg hade försetts med 
plustecken, minustecken 
hade noterats för Nöding-
ebäcken där mörkret råder.

JONAS ANDERSSON

Stefan Krafft, trafi kutvecklare Västtrafi k.

Presidiets ordförande, Len-
nart Nilsson.


