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Ungdomsfrågor på agendan 
hör inte till vanligheterna 
på ortsutvecklingsmötena 
i Bohus. Tyvärr lyste den 

unga målgruppen med sin 
frånvaro och antalet tonårs-
föräldrar gick att räkna på 
en hand. Diskussionen kom 
därför aldrig riktigt igång.

Problematiken med ökat 
drogmissbruk i hela landet, 
som även berör Ale, för-
anledde tisdagens besök av 
fritidsassistenten Andreas 
Holmgren och Ale fritids 
enhetschef Calle Enelund. 

– Framför allt är det använ-
dandet av hasch, mariana och 
spice som ökar. Priserna har 
dumpats med omkring 50 
procent, vilket skapat pro-
blem i Göteborg och krans-
kommunerna. Många vågar 
prova och det är en väg in i 
ett farligt beteende. I Ale har 
pendeltågsstationerna tyvärr 
blivit ett tillhåll för droghan-
del och det gäller för oss att 
försökta störa ut verksamhe-
ten. Vi är jätteoroliga, men vi 

har bra resurser för att kunna 
hantera problemet och vända 
den här trenden, säger Calle 
Enelund, som lyfter sam-
arbetet inom SSPF (social-
tjänst, skola, polis och fritid) 
som en stor tillgång.

Lugnande besked 
Han poängterar att man 
alltid kan kontakta Ale fritid 
genom kommunens växel 
om man upplever något som 
verkar konstigt. 

– Då kan våra fältarbetare 
åka ut och se till platsen, så 
vi är tacksamma för all hjälp 
vi kan få.

Andreas Holmgren, som 
jobbar på fritidsgården 
Arken på Bohusskolan, upp-
lever att situationen bland 
ortens ungdomar är under 
kontroll.

– Det ska finnas någon-
stans att ta vägen och till oss 
kan det komma omkring 50 
ungdomar på en kväll. Att 
Bohusskolan är så pass liten 
gör att man känner varandra 
och det blir en bra stämning. 
Det finns fall det förekom-
mer droger, men de är få till 
antalet och vi känner ingen 
jätteoro. På Ale fritid är man orolig 

för det ökade droganvändan-
det, men har bra resurser 
för att kunna hantera 
problemet. Det menade Calle 
Enelund, enhetschef.

– Men på fritidsgården Arken råder full aktivitet

Inga nya byggplaner i Bohus
När man sedan lämnade 

ungdomsperspektivet och 
fortsatte med utbyggnads-
planer avslöjades inga nyhe-
ter. 

Planerna på bostäder i 
Skårdal skans har avbrutits 
och istället blivit ett mil-
jöärende. Marken innehåller 
höga blyhalter som behöver 
tas om hand, men någon 
handlingsplan finns inte i 
nuläget.

– Det är inte mycket som 
händer på orten just nu, 
säger Tyrone Hansson (S), 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden och fort-
sätter:

– Vi behöver fundera över 
vad som är motorn. Vad ska 
få folk att vilja bosätta sig och  
få nya butiker att öppna? Vad 
driver utvecklingen i Bohus?

Ortsborna ville veta 
vad som planeras vid den 
gamla ”grusgropen” uppe 
på höjden, men några klara 
besked fick de inte.

– Det finns en förfrågan 
från ett företag i Göteborg 
att exploatera där, men det 
planeras inga bostäder utan 
blir troligen ett verksamhets-
område

Magnus Blombergs-
son, stadsarkitekt, berättade 
om vilka förutsättningar det 
finns att bygga i Bohus. 

– Kan vi förtäta i centrum? 
Hur långt från pendelstatio-
nen är folk beredda att bo? 
Bohus centrum, med kom-
munens bästa kollektivtrafik, 
tror jag kan bli ett attraktivt 
område för arbetsplatser. 

Han ville veta vad bohus-
borna tycker är bra samt vad 
som kan bli bättre. På plussi-
dan nämndes bra föreningar 
och fin natur. Önskvärt är 
en bättre trafiksituation för 
cyklister och gående vid den 
stora cirkulationsplatsen på 
E45, samt fler bostäder.

– Det behövs fler större 
bostäder eftersom många 
familjer växer ur sina hus, 
menade en mötesdeltagare.

Stadsarkitekten Magnus 
Blombergsson berättade om 
förutsättningarna att bygga 
i Bohus.

Vad är motorn i Bohus? Det 
frågade sig Samhällsbygg-
nadsnämndens vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S). 

BOHUS. Situationen bland ungdomar i Bohus är 
under kontroll, mycket tack vare en väl fungeran-
de fritidsgård.

Det försäkrade fritidsassistenten Andreas 
Holmgren på tisdagens ortmöte.

Framtidsplanerna i övrigt stannade dock vid 
frågan om vad som driver Bohus utveckling.

Vigerne Invest
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Visning 
söndag 14 

i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Ex. Lägenhet  
74 kvm plan 1  

i söderläge.  
Pris 1 495 000 kr, 
avg 4 462 kr/mån

Ex. Vindslägenhet 
 

Pris 1 195 000 kr, 
avg 3 919 kr/mån

ALE. Under 2012 tog 
Ale kommun emot 28 
fl yktingar och man 
uppfyllde därmed 
målet.

Även i år verkar 
man hålla avtalet, 
som innebär garan-
terad bostad för 25 
nyanlända personer.

Förra året slöts nya avtal 
som innebär att Ale 
kommun årligen ansvarar 
för att ordna bostäder till 
25 flyktingar av den totala 
kvoten på 30. Resterande 
fem räknar man med bosät-

ter sig på eget initiativ. 
Under 2012 tog kom-

munen emot 28 flyktingar, 
varav tre ordnade sitt eget 
boende. Alebyggen upplät 
sammanlagt sju lägenhe-
ter till sex familjer samt en 
ensamstående. 

Samma avtal löper på 
octh gäller även för 2013.

– Vi har påbörjat mot-
tagandet och fram till som-
maren väntar vi ett antal 
anknytningsflyktingar. Vår 
planering ser ut att fungera 
i år också, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för 
försörjningsstödet i Ale. 

För att kunna hålla 
avtalet om bostäder för 
25 personer krävs mellan 
fem och sju lägenheter 
per år, beroende på boyta 
och antal familjer. Det är 
omsättningen som avgör 
hur många lägenheter som 
blir lediga. 

– Vi har även haft kon-
takt med större privata 
hyresvärdar, men än så 
länge ordnas bostäderna 
enbart genom det kommu-
nala bolaget Alebyggen, 
säger Magnus Billborg.

JOHANNA ROOS

– Ale tog emot 28 nyanlända under 2012

Flyktingavtal hölls

Andreas Holmgren berät-
tade att fritidsgården Arken 
har omkring 50 besökare 
per kväll.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 14 april 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

PELARGONVECKA 
BÅDE VANLIGA OCH OVANLIGA SORTER

Nyhet! 
Pelargonjord

Nyinkommet!
Sättpotatis 

Pelargonnäring 

Giva 750ml         49:-
Plantjord 4 för 100:-
50L


