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TRÄNA MED 
DITT BARN
TRÄNA MED DITT BARN 11-14 år

199KR

INGEN BINDNINGSTID!

PT FAMILY

KÖP 1 PT-TIMMA GÅ 2 FÖR 1
För mer info kontakta receptionen

Nyhet! Det har kommit en 
ny tandläkare till Surte

Det vill vi fi ra genom att erbjuda

50% rabatt
på en grundundersökning, t.o.m. 30 juni

betalar du 425 kr, ord. pris 850 kr

Vid bokning uppge koden: Kuriren

Boka din tid på telefon 031-98 04 15
eller via e-post info@surtekliniken.se

Göteborgsvägen 78 A, Surte

Erbjudandet gäller en gång per person t.o.m. 2013-06-30

Dödsolycka i ÄlvängenDödsolycka i Älvängen

Ett stort räddningspådrag ägde rum i norra Älvängen med fl era Ett stort räddningspådrag ägde rum i norra Älvängen med fl era 
ambulanser, polis och brandkår. En kvinna har bekräftats död. ambulanser, polis och brandkår. En kvinna har bekräftats död. 
Polisen utesluter inte att det rör sig om ett självmord. Olyckan Polisen utesluter inte att det rör sig om ett självmord. Olyckan 
medförde att tågtrafi ken mellan Göteborg och Trollhättan stop-medförde att tågtrafi ken mellan Göteborg och Trollhättan stop-
pades under måndagseftermiddagen.      Foto: Jonas Anderssonpades under måndagseftermiddagen.      Foto: Jonas Andersson

Skola och centrumutveckling
NÖDINGE. Avvecklingen 
av Ale gymnasium är 
igång.

Utbildningsnämndens 
Elena Fridfeldt (C) och 
Dennis Ljunggren (S) 
redogjorde för arbetet.

Nödingeborna fi ck 
också mycket till livs 
om hur kommunen öns-
kar utveckla centralor-
ten fram över.

En dramatisk vinter med 
beslut om avveckling av Ale 
gymnasium, skrotade planera 
på skolbyggnation vid Norra 
Kilandavägen, flytt av elever 
från Kyrkbyskolan till gym-
nasieskolan föranledde besö-
ket av Utbildningsnämndens 
ordförande, Elena Fridfeldt, 
och vice ordföranden Dennis 
Ljunggren.

– Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan är i stort 
behov av renovering. Nu fick 
vi ett bra tillfälle att lösa det 
praktiska på. Elever i årskurs 
7-9 hoppas vi kunna flytta 
till Ale gymnasium redan till 
höstterminens start. Det gör 
att vi kan renovera hela Kyrk-
byskolan. När det är klart kan 
eleverna på Nödingeskolan 
flytta över och vi kan då reno-
vera även den, berättar Elena 
Fridfeldt och Dennis Ljung-
gren fyller i:

– Det är stora ingrepp som 
ska göras, bland annat med ny 

ventilation. Tack vare att vi nu 
kan nyttja Ale gymnasium så 
slipper vi använda så kallade 
paviljonger.

Helt problemfritt är det 
emellertid inte att flytta över 
grundskoleelever till Ale 
gymnasium.

– En gymnasieskola är 
att beteckna som en allmän 
plats dit alla är välkomna. 
En grundskola däremot ska 
vara skyddad och det ska 
finnas en kontroll på vilka 
som vistas där. Därför tittar 
vi nu på vilka ingrepp som 
behövs göras. Samtidigt vill 
vi inte bygga bort oss, utan i 
en eventuell framtid ska det 
vara möjligt att öppna upp ett 
gymnasium igen, säger Elena 
Fridfeldt bestämt.

Alla elever som läser första 
året i Ale gymnasium har nu 
fått hjälp att hitta en ny skola. 
Störst intresse har visats för 
Mimers Hus i Kungälv.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), fick ersätta stadsarkitekt 
Magnus Blombergsson, och 
berätta om översiktsplanen 
för Ale (2030-2050) med ton-
vikt på Nödinge.

– Statens satsning på ny 
väg och järnväg genom Ale 
ställer krav på oss att växa. Vi 
måste fundera kring vad som 
gör till exempel Nödinge till 
en attraktiv ort att bo på. Vad 
vill framtidens medborgare 

möta, frågar sig Berglund och 
visar upp en bild över en stor 
kall parkeringsplats vid Ale 
Torg.

– Jag tror att vi måste fun-
dera kring centrumutveck-
lingen. Tillsammans med 
Balder, Alebyggen och andra 
aktörer måste vi skapa en 
gemensam bild av framtidens 
Ale Torg. Småstaden måste 
också kompletteras med 
fler bostäder nära centrum.  
Utbudet av handel och service 
måste utvecklas. Målgruppen 
55+ måste vi vara rädda om 
och erbjuda ett bra boende-
alternativ när huset och träd-
gården blir för mycket.

Oppositionsråd Paula 
Örn (S) betonade också att 
parkeringsfrågan på Ale Torg 
måste lösas.

– Det är naivt att tro att 
framtiden är bilfri och det går 
nog inte bara ha parkeringar i 
markplan.

Ortsborna uttryckte frus-
tration över att fastigheterna 
på torget, de allmänna ytorna 
och inte minst parkerings-
platserna sköts dåligt av fast-
ighetsägaren Balder.

Flera gångvägar i Nödinge 
anses också vara otrygga och 
saknar ofta fungerande belys-
ning. Samtidigt framkom att 
en ny bro över bäcken från 
Backa Säteri till skolområdet 
är på gång.

– Den ska gå rakt från 

Patron Ahlmans Alé och över 
till skolområdet. Förslagsvis 
får den namnet "Sven Pet-
terssons bro", sa mötesord-
föranden Lennarth Nilsson.

Bron är nämligen resulta-
tet av en gammal motion som 
det tidigare kommunalrådet 
har drivit.

Trafiksäkerheten på Gran-
åsvägen lyftes och ännu en 
gång blev uppdagades pro-
blematiken med många olika 
väghållare. Kommunen skyff-
lar frågan vidare till vägfören-
ingen som juridiskt har ansva-
ret, men som saknar resurser 
till åtgärder. Riktigt svårt blir 
det när även Trafikverket är 
med på ett hörn.

– Det är därför vi utreder 
huruvida det vore bättre med 
ett kommunalt huvudmanna-
skap, säger Mikael Berglund. 

– Framtidsdiskussioner på ortsmötet i Nödinge

Mikael Berglund (M) fi ck 
rycka in som stadsarkitekt, 
då Magnus Blombergsson 
hade förhinder.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


