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Vi har under hela förra 
året hört att de all-
männa kommunika-

tionerna skulle bli så mycket 
bättre i hela Ale kommun 
efter det att tågpendeln 
samt förändringen med nya 
busslinjer skulle komma 
igång vid nyåret. Det skulle 
satsas fullt ut på buss och tåg 
för att få fl er bilister att välja 
allmänna kommunikationer 
istället för bilen. Det lät ju 
väldigt bra med matarbussar 
från alla hörn i kommunen 
fram till pendelstationerna. 
Många var säkert beredda 
att ställa upp på detta för att 
minska biltrafi ken och för 
att bidra till en bättre miljö. 
Vi har fått en dubbelspårig 
järnväg med fungerande 
tågtrafi k vilket var väldigt 
efterlängtat och mycket bra.

Nu när vi snart vänder 
blad till februari så hör vi 
från flera håll att det inte 
blev riktigt så bra på alla håll 

med busstrafiken. Många 
saknar Lila Express som 
snabbt tog passagerarna 
mellan samhällena från 
Skepplanda, Älvängen, 
Nödinge och vidare mot 
Göteborg. Linje 600 är även 
den nedlagd. I senaste Ale 
Kuriren (v4) kan vi också 
läsa att man dragit in trafik 
från Kilanda och Ryd. Skälet 
till detta är enligt Västtrafik 
”att det är mest skolbarn som 
åker med dessa turer så vi har 
dragit in trafik här”. 

Är det inte bra att skol-
barnen åker med bussen? 
Då kan ju även de vuxna 
som behöver och vill, åka 
med bussarna, och för-
hoppningsvis kommer fler 
att följa efter nu när det är 
så enkelt att fortsätta med 
pendeln ner mot Göteborg. 
Hur vet man att människor 
inte kommer att ändra sina 
resvanor när tågpendeln 
och vägtullarna har fungerat 

en tid? Tar det inte ett tag 
innan människor har funnit 
ut att det kan vara ett bra 
alternativ att ta bussen in till 
tåget och sedan vidare mot 
Göteborg. 

Vad ger man människorna 
på landsbygden för signaler 
om bussturerna dras in, och 
vilka andra alternativ åter-
står då? Jo, ta bilen i stället! 
Har man startat bilen, kört 
1-2 mil och bilen är varm så 
parkerar man den inte och 
byter till tåg. Nej, då är det 
nog många som fortsätter 
med egen bil hela resan till 
jobbet.

Om det är väldigt få som 
åker med buss på någon linje 
så byt till en mindre buss 
istället så att driftskostnaden 
blir lägre. Men det är helt 
fel taktik att dra in bussturer 
om man vill att pendlandet 
med allmänna kommuni-
kationer skall öka på lands-
bygden. Vi har också en allt 

större grupp äldre männ-
iskor utan bil som bor kvar 
i sina hus på landsbygden, 
som behöver bussen för att 
ta sig till affärer och annan 
service. Om Ale skall växa så 
måste också landsbygden få 
växa och fungera i samspel 
med samhället i övrigt, då 
behövs bussen!

Var finns de politiker 
och partier som vid tidigare 
landstings- och kommunval 
pratade så väl om att lands-
bygden skall leva och få 
utvecklas? Har politikerna 
slagit sig till ro och är nöjda 
med att vi nu har en fung-
erande tågtrafik, eller står de 
någonstans i en busskur och 
väntar på en buss som aldrig 
kommer därför att Västtrafik 
dragit in turen? Jag tyckte 
jag hörde att det skulle vara 
”lätt att leva i Ale”! Men jag 
hörde kanske fel?

Roy Jansson
Kollanda

Det skall vara lätt att åka buss, annars kan det kvitta!

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning 
hela dagen 

mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Välkommen till oss 
på Adina Hälsan!

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Måndag 21 januari 
från kl 17.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Torsdag 14 februari kl. 17.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
onsdag 27/2 kl 18:00

Aktivitetshuset i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Säsongsupptakten 
för Smyrna Second Hand, där 
försäljningen skedde till förmån 
för en aktuell insamling för Syrien-
flyktingar, blev en succé med nära 
22 000 kronor i kassan. Därigenom 
passerades en ny milstolpe då man 
sedan verksamhetens start kunnat 
förmedla fyra miljoner kronor till 
olika hjälpbehov i totalt 54 länder i 
Latinamerika, Afrika, Östeuropa och 
Asien. 

Butiken drivs helt ideellt utan 
någon anställd föreståndare och 

leds av en vald ledningsgrupp. Ett 
40-tal medarbetare från olika kyrkor 
arbetar i fyra arbetslag med ansvar 
för var sin vecka. Allmänhetens upp-
slutning, både vad gäller att skänka 
prylar för försäljning och som ofta 
återkommande kunder, sporrar till 
fortsatta insatser i vetskapen om de 
stora behov som tränger sig på ute 
i vår omvärld. Det må gälla akuta 
naturkatastrofer, men merparten av 
pengarna sänds till organisationer 
som bedriver ett långsiktigt och håll-
bart utvecklingsarbete för att för-

bättra villkoren för världens 
fattigaste medmänniskor.

I anslutning till butikens 
öppettider är också caféet en 
populär samlingspunkt.   

Daniel Höglund 

Smyrna Second Hand sprängde fyramiljonersvallen!

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte Vägförening

Kallar till årsstämma
Tisdagen den 19 mars 2013, kl 19.00

Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
Senast den 10 februari, 2013

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING

Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen
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Måndag 11/2 kl.18.30
på Folkets hus i Nol

hälsas alla medlemmar välkomna 

till fullmäktigegruppens möte.

 

ÅRSMÖTE 

Nol-Alafors föreningen
Söndagen 17/2 kl. 16.00

Folkets hus i Nol
Mötets ordförande Paula Örn

Lättare förtäring

Alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna!

Nu kommer Ale kom-
muns första multi-
arena. Älvängens IK 

har erhållit pengar för en 
upprustning av området 
runt Älvevi och där ingår en 
multiarena.

Multiarena för spon-
tanidrott är bra ur ett 
folkhälsoperspektiv. På 
multiarenan med konst-
gräs kan man spela fotboll, 
handboll, innebandy och 
basket. Syftet med den nya 
typen av idrottsplatser är 
att skapa nya, intressanta 
platser där man kan idrotta 
på egen hand. Målet är att 
skapa fler förutsättningar 
för ungdomar att röra på sig 
och därmed minska andelen 
inaktiva barn och ungdomar. 

En spontanarena som haft 
stor betydelse för en person 
är Zlatan Ibrahimovic 

Han berättar. ”Det känns 
grymt bra att få ge något 
tillbaka till Rosengård som 

betytt så mycket för mig”. 
För ett år sedan invigdes 
Zlatan Court. Grusplanen 
på innergården vid Cron-
mans väg – där Zlatan Ibra-
himovic tillbringade en stor 
del av sin uppväxt.

En multiarena är en 
anläggning avsedd för 
spontanidrott, där barn och 
ungdomar ska kunna ägna 
sig åt bollspel och lek under 
både skoltid och fritid. Plat-
serna fungerar också som 
en samlingsplats för boende 
i området, en uppmanade 
till alla att ”gå hit och ha kul 
tillsammans”.

Kristdemokraterna i Ale 
hade i sitt valmanifest en 
ambition om att det anläggs 
ett antal multiarenor i Ale 
under den här mandatperio-
den. Nu kommer det att bli 
verklighet.

Sune Ryden Kristdemokrat
Tony Karlsson Kristdemokrat

Multiarena för spontanidrott

Grattis Ing-Marie!
Ett stort varmt grattis till

Ing-Marie Månsson från Nödinge
som vunnit en 2-dagars bilsemester 

för två pers arrangerat av
Happydays på Landhaus Sterdebüll.

Rätt svar: Pussas

Industri, bostad, hyreshus 
i Kungälv, Stenungsund eller Ale. 

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

En singelolycka inträffade på Gamla Kilanda-
vägen i höjd med Vimmersjön i Nödinge strax 
efter klockan 13 på måndagen. Räddnings-
tjänsten, två ambulanser samt polis ryckte 
ut till olycksplatsen. Föraren fördes till 
sjukhus med okända skador. 

Text: Jonas Andersson 

Singelolycka i Nödinge
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