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KUNGÖRELSE
 

Ansökan om bygglov har  

inkommit till byggnads-

nämnden Ale kommun 

angående två flerbostads-

hus på fastighet Nödinge-

Stommen 1:261.

Åtgärden avviker från 

planbestämmelser genom 

att loftgång mellan husen 

mot gården hamnar över 

sk plusmark (dvs mark som 

endast får bebyggas med 

uthus eller förråd).

 

De som anser sig berörda 

bereds tillfälle att lämna in 

synpunkter till Ale kommun. 

Synpunkter ska vara  

inlämnade skriftligt senast 

2012-12-27 till Sektor  

samhällsbyggnad, Plan- och 

Bygg, 449 80 Alafors.  

Handlingarna finns  

tillgängliga på Sektor  

samhällsbyggnad,  

kommunhuset Alafors.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen 
den 17 december 2012 kl 17.00 i Medborgarhuset, 
Alafors.

Under sammanträdet medverkar representanter från 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för att 

diskutera uthållig tillväxt ur ett regionalt perspektiv med 

kommunfullmäktige.

Bland övriga punkter märks:

•  Översyn av taxor inom äldreomsorg och hälsa och 

sjukvård.

•  Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten

Utöver ovanstående så kommer kommunfullmäktige 

även att besökas av Ale lucia. 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att 

finnas tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och 

på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder 

på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för 

allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 

Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige
FÖRFATTARFRUKOST  
med Erik Andersson

Erik Andersson är född 1962 utanför Alingsås. Hans 

roman Den larmande hopens dal rönte en hel del 

uppmärksamhet och nominerades till Sveriges Radios 

romanpris. Han är också översättare från engelska 

och har bland annat nyöversatt The Lord of the Rings, 

Ringarnas herre. Erik Andersson skriver också essäer för 

Göteborgsposten och Dagens Nyheter.

>> Lördag 15 december kl. 10.00,  

Ale bibliotek, Nödinge

Frukosten är framdukad från 9.30

Entré/frukost 80 kronor

SÖNDAGSÖPPET 

BIBLIOTEK 9 DECEMBER
I samband med invigningen av Bana Väg i Väst håller 

Ale gymnasium och då även Ale bibliotek i Nödinge 

öppet hus kl. 11.00 – 15.00. 

Välkommen!

PÅ GÅNG I ALE

NÖDINGE. Hört talas 
om bäbisdisco?

Det var det nog inte 
många som hade innan 
fredagens Sverigepre-
miär i Ale gymnasium.

Ett 30-tal bäbisar 
från olika delar av kom-
munen dansade loss i 
bibliotekets läsesal.

Bäbismys har hållit på under 
hela hösten på biblioteken 
i Surte, Skepplanda och 
Nödinge. Programpunk-
terna har varierat och bland 
annat bjudit på sagostunder, 
bäbiskonst, rim och ramsor 
samt babymassage.

– Vi har haft väldigt god 
uppslutning på våra träffar 

och initiativet till Bäbismys 
har verkligen uppskattats av 
föräldrarna och deras små, 
säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

I fredags var det höstav-
slutning på biblioteket i 
Nödinge. Läsesalen hade 
förvandlats till ett discorum 
med ballonger och blinkande 
lampor. 

– Jag har själv bäbisar 
hemma som gillar att dansa. 
Jag tänkte att då ordnar vi 
ett bäbisdisco, det är det 
nog ingen annan kommun 
som har gjort, förklarar Lisa 
Haeger.

Ett 30-tal mammor kom 
med sina bäbisar till Ale 
gymnasium. Stämningen 

var på topp och inga ledsna 
miner kunde skönjas hos 
småttingarna. De tycktes 
gilla musiken som ström-
made ur högtalarna.

– Lamporna var nog mest 
spännande, förklarar Mia 
som hade med sig Vale 6 
månader och Tyr, 4 år.

Som sig bör på ett disco 
serverades det också snacks. 
Besökarna lät sig väl smaka 
av de majskrokar som stod 
framdukade.

– Ett jättelyckat arrang-
emang! Bäbisdisco har vi inte 
haft för sista gången, kon-
staterade Lisa Haeger som 
lovar ett nytt programutbud 
till våren.

JONAS ANDERSSON

Jag tycker det är intressant 
att läsa vår lokaltidning, 
där man kan hänga med 

”lite” om vad som händer 
och sker i bygden. I någon av 
de senare utgåvorna påpekar 
ansvarig utgivare att de ”till-
lämpar etik och moral inför 
varje enskild publicering”. 
Det låter väl jättebra, hoppas 
de fortsätter med det. Många 
gånger har jag faktiskt undrat. 
Vidare står det ”Bestämde 
vi oss för att ge en saklig re-
dogörelse av vad som hänt”. 
Superbra, gör det ofta så 
kanske ni upplevs som trovär-
diga. Utan att peka ut någon 
speciell artikel känner jag att 

det inte alltid har varit så.
Men kan man begära 

detta? Jag anser det. Tid-
ningar har en stor genomslag-
skraft i varje fall om de blir 
lästa och i Ale har vi bara en 
lokaltidning att tillgå. Känner 
inte riktigt att jag kan ge mig 
på att starta upp en själv för 
att få något publicerat, vilket 
inte alltid är så lätt, enligt 
hörsägen.

Läste i GP att ”Aleskolor 
får fortfarande underbetyg”.

Båda mina döttrar, de 

äldsta, har gått där, den 
yngsta fick jag som tur är in 
på friskolan då hon kände att 
hon inte fick någon studiero i 
Himlaskolan, samt att det var 
lite dåligt med uppföljning av 
vad som sades och så vidare. 
Vi ansåg också att det blev 
för många lärarlösa lektioner, 
beroende på lärarnas utbild-
ning, sjukdom och så vidare. 
Vikarier visste de antagligen 
inte vad det var.

I vilket fall som helst, mina 
äldsta döttrar gick där med 

och den största hade tur att 
få bra lärare, den näst äldsta 
fick det sämre. Mycket bero-
ende på ”slappa” lärare. Nu 
anklagar jag inte dem direkt 
för alla lärare har ju en led-
ning, någon som bestämmer, 
hjälper och vägleder dem i 
sitt arbete. Drar upp riktlinjer 
med andra ord. Vissa lärare 
fixar detta utmärkt själva 
medans andra inte riktigt gör 
det. Det är alltså rena turen 
om man får en bra och enga-
gerad lärare. Det är min fasta 

övertygelse att om läraren 
blir sedd och respekterad, 
lyssnade på gällande saker 
som händer, eller problem 
som finns följs upp, så blir 
allt så mycket bättre. Detta 
avspeglar sig antagligen då 
i deras arbete med eleverna 
genom att eleverna behandlas 
på samma sätt sätt, blir sedda, 
kan framföra vad de tycker, 
arbeten, prov och så vidare. 
När jag försökte prata om 
detta, uppföljning, informa-
tion till föräldrar, så fick jag 

bara höra att ”det finns det 
inte tid till” eller ”så gör vi 
inte här”.

Det är nog ingen tillfällig-
het att Ale kommun hamnar 
långt ner på många listor. 
Varje gång jag personligen 
har försökt få till en träff eller 
ett samtal så har det tagit tid, 
först och främst att få tag i 
den som det gäller – sedan 
skall man få ett svar och få 
till en tid. Varje gång man 
ringer är vederbörande på 
tjänsteresa, ute på ärende, 
återkommer kl 14… och när 
man ringer har personen gått 
för dagen.

Lena Stewart

Ale kommun får underkänt – jag förstår varför

Bäbisar dansade loss i Nödinge

Mia hade med sig Vale sex månader och Tyr, 4 år, till fredagens bäbisdisco i Ale bibliotek.


