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Komvux Ale

Nu har webbansökan öppnat!
Det fi nns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval.

Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när

arbetschansen kommer - det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Dags att söka till Komvux nu ! gå in på www.ale.se/komvux och gör din ansökan.

ALVHEM. Bullerskyddet 
längs E45 är fortfa-
rande en het potatis i 
Alvhem.

Frågan var uppe till 
diskussion på torsda-
gens ortsutvecklings-
möte på Gläntevi.

– Vi vill inte ha något 
plank alls och defi nitivt 
inte av trä, förklarade 
byborna för kommun-
ledningens represen-
tanter.

Klubbhusets salong var fylld 
till sista plats och många tog 
tillfället i akt att vädra sitt 
missnöje över det buller-
skydd, som invånarna anser 
kapsla in orten.

– Det är sannerligen inte 
roligt för fastighetsägarna 
att behöva titta rakt in i ett 
plank, menade en upprörd 
åhörare.

Sven Rydén (AD) från 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) försökte 
bringa klarhet i de turer som 
varit kring bullerskyddet i 
Alvhem, men mötesdelta-
garna var fortsatt på offen-
siven.

– Ni skulle ju inte accep-
tera något annat än glas. Vad 
hände med överklagandet? 
Vi i Alvhem har blivit åsido-

satta i alla tider. Blir det så 
den här gången också?

– Det gick inte med enbart 
glas, Länsstyrelsen gav oss 
bakslag på det. Länsstyrelsen 
anser inte att Alvhem är tät-
bebyggt område. Nu blir det 
bullerskydd med glas och trä 
om vartannat, informerade 
Sven Rydén och visade bilder 
på det nya förslag som ligger 
för beslut.

Förslaget som väcktes att 
Alvhem skulle kunna klara 
sig utan bullerplank är inte 
realistiskt enligt Mikael 
Berglund.

– Det är ett krav att buller-
skydd sätts upp där den nya 
vägen drar fram och det ser 
vi i alla orter.

Kvällens längsta applåd 
fick Stefan Krafft, trafikut-
vecklare på Västtrafik. När 
Stefan gästade ortsutveck-
lingsmötet i våras lovade han 
att föra fram förslaget om 
att ge den nya tågstationen 
Lödöse Södra, eller Alvhem 
Norra som någon ur för-
samlingen tyckte den borde 
heta, dubbel zontillhörighet. 
Syftet är att alvhemsborna 
ska kunna använda stationen 
utan att behöva betala mer 
för resor till Göteborg än de 
gör idag.

– Så blir också fallet, upp-
lyste Krafft vilket mötesdel-
tagarna redan hade känne-

dom om.

Stefan Krafft informerade 
vidare om de satsningar som 
Västtrafik gör i samband med 
att det nya dubbelspåret tas i 
drift den 9 december och de 
förändringar som är att vänta 
för kollektivtrafiken i Ale.

Kommunchefen Erik 
Lidberg gjorde en återkopp-
ling kring processen cultural 
planning och berättade att 
Svenssons Livs och älven 
utgör två plusfaktorer i sam-
hället enligt ortens invånare. 
Minustecken fanns för den 
nedgångna fastigheten med 
gamla traktorer mitt i byn.

Kent Carlsson slog ett 
slag för Skepplanda vårdcen-
tral och att folk bör lista sig 
om verksamheten ska kunna 

leva kvar även i framtiden.

JONAS ANDERSSON

Träplanket inte poppis i Alvhem

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) och Samhällsbyggnads-
nämndens ledamot, Sven Rydén (AD) fi ck svara på frågor om 
bullerskyddet i Alvhem.

Stefan Krafft från Väst-
trafi k förärades en applåd 
då han varit med och drivit 
igenom förslaget om dubbel 
zontillhörighet för den nya 
tågstationen Lödöse Södra.

Eva Olofsson, som 
sitter i riksdagens 
socialutskott för 

Vänsterpartiet, har varit på 
besök i Ale. Dagen började 
med besök på det nya äldre-
boendet Backavik i Nödinge, 
där det inleddes med ett 
samtal med chefen Eva Lans 
Samuelsson, för att därefter 
gå över i en diskussion med 
de anställda om deras syn på 
arbetet och det nya boendet. 
Från Backavik bar det sedan 
av till Skepplanda, där diskus-
sionen med de anställda inom 
hemtjänsten fortsatte.

På kvällen hölls ett öppet 
möte på Ale gymnasium där 
Eva Olofsson och Lisbeth 
Tilly, sektorschef för Ales 
vård-, omsorgs- och arbets-
marknadsfrågor, var talare. 
Lisbeth Tilly inledde med att 
informera om införandet av 
LOV (Lagen om valfrihets-
system) i Ale. Därefter tog 
Eva Olofsson upp de politiska 
konsekvenserna av införandet. 
Under mötet framfördes det 
kritik över att den politiska 
majoriteten (AD + Alliansen) 
inte har lyssnat på pensionärs-
organisationernas gemen-
samma önskan om att om man 
inte vill eller kan välja vem 
som skall utföra hemtjänsten, 
så är det kommunen som skall 
göra det. Inte som nu då man 
placeras i ett företag efter ett 
rullande schema där alla hem-
tjänstutförarna finns med. 
Frågan kom också upp om det 

genom folkomröstning går att 
få bort LOV:en.

Införandet av den här lagen 
kommer att medföra stora 
konsekvenser för både den 
som behöver hemtjänst och 
för hemtjänstens personal. 
Risken finns för en utarm-
ning av den kommunala 
hemtjänsten och att detta bara 
är ett första steg i en fortsatt 
privatisering av den gemen-
samma sektorn. Risken är 
också att vi kommer att få en 
ökad segregation, så att den 
som kan betala för sig får bra 
omsorg medan den som har 
låg inkomst får mindre hjälp.

Christer Pålsson 
Vänsterpartiet

Riksdagsledamot på besök i Ale

Riksdagsbesök på Backavik Riksdagsbesök på Backavik 
i Nödinge. Vänsterpartiets i Nödinge. Vänsterpartiets 
riksdagskvinna Eva Olofs-riksdagskvinna Eva Olofs-
son och Christer Pålsson på son och Christer Pålsson på 
plats utanför entrén.plats utanför entrén.

SURTE. Surteborna hade 
laddat upp rejält med frå-
gor inför höstens ortsmö-
te, men svaren var desto 
färre.

Inte heller frågorna från 
vårens möte besvarades. 

– Det här är inte håll-
bart, konstaterade kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Syftet med ortsutvecklingsmötena 
är att få möjlighet att ställa frågor 
direkt till kommunens politiker 
och tjänstemän. Att det ibland kan 
vara svårt att svara på stående fot 
har de flesta överseende med, men 
när man på höstens möte fortfa-
rande inte fått svar på frågorna 
som ställdes i april, då börjar sur-
teborna tröttna på allvar. 

Vatten som rinner och fryser 
till is på Alekärrsvägen, överfulla 
anslagstavlor, avsaknad av bänkar 

vid Surtesjön, en svårframkom-
lig stig upp till Klevavägen och 
information som inte når fram 
om bygget av den miljöpriorite-
rade centrumgatan. Det var några 
av synpunkterna från förra mötet 
som fortfarande var utan svar 
i torsdags, men nu lovar kom-
munstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) bättring. 

– Det här är inte hållbart. Vi 
kan inte samla in frågor och sedan 
inte ha några svar. På kommunens 
hemsida ska svaren finnas inom ett 
par veckor. Har man inte tillgång 
till internet finns värdefull hjälp att 
få på biblioteket, använd den.

Nyinflyttade
Surteborna poängterade också 
att flera vägskyltar bör ses över 
och likaså centrumlokalen som 
kommunen hyr av Balder. Detta 
kommer att ses över. Även vägen 
upp till Keillers damm är i dåligt 
skick.

– Att rusta upp vägen är en för-
utsättning för att få fram material 
till bygget av det nya bostadsområ-
det, så det kommer att göras, för-
klarade Mikael Berglund. 

Ett flertal frågor handlade om 
den nya kollektivtrafiken och tra-
fikingenjör Kenneth Gustavsson 
svarade så gott han kunde. Oron 
gällde bland annat hur man ska 
ta sig till pendeln när det inte blir 
någon slingbuss samt om pendel-
parkeringen ska räcka till. Några 
som valt att flytta till Surte just 
på grund av pendeltåget är Aram 
Zangana, 26 och Sofia Anders-

son, 26. Paret valde att flytta från 
Trollhättan till Ale för att få när-
mare till Göteborg, där de jobbar. 

– Vi tyckte att läget i Surte ver-
kade helt perfekt nu när det blir 
kvartstrafik med pendeln, säger 
Aram.

– Det känns inte som att folk 
har insett ännu hur nära det blir 
till Göteborg. Våra familjer bor i 
Trollhättan och det kommer att gå 
snabbt dit också med tåget, säger 
Sofia.

Frågor utan svar i Surte
– Nu lovar kommunen bättring

Nyinfl yttade. Aram Zangana och Sofi a Andersson var på sitt första 
ortsmöte sedan fl ytten till Surte för en månad sedan.
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Torsdag 22/11 kl 18.30 
har vi medlemsmöte på 

Folkets hus i Nol. 

Vi kommer bland annat att få 

information om vården av 

Jim Aleberg. Det är även sista 

chansen att nominera till Stift 

och Kyrkomöte.

Hjärtligt välkomna!
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


