
SKEPPLANDA. Vårens 
mest välbesökta orts-
möte noteras sannolikt 
i Skepplanda.

Nästan 100 ortsbor 
trängde sig in i byg-
degården och det var 
högt i tak.

Om Västtrafi k, 
biblioteket, simhallen, 
gatubelysningen, den 
framtida byggnationen 
och inte minst vårdcen-
tralen fi nns bestämda 
åsikter.

Sven Rydén, ordförande 
för ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda, kunde i vanlig 
ordning presentera en diger 
dagordning. Först ut var 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M), som berättade om 
bättre tillgänglighet på bib-
lioteken.

– Vår satsning "Meröppna 
bibliotek" testas i Skepp-
landa och Surte. Med hjälp 
av ert lånekort och en pinkod 
som ni får på biblioteket 

kan ni komma och gå som 
ni vill även på obemannade 
tider. Målet är att ha samma 
tillgänglighet som kring-
liggande verksamheter, i 
Skepplandas fall som Tempo, 
sa Isabell Korn.

Idén är hämtad från Dan-
mark där det finns ett 100-tal 
bibliotek med samma system.

– Det har slagit väldigt väl 
ut och biblioteket har blivit 
en angelägenhet för hela 
samhället. Utlåningen har 
ökat med 30%.

Otillåten parkering
Den otillåtna parkeringen 
som har uppstått vid sim-
hallen efter att de tidigare 
barackerna har rivits är ett 
problem, då detta har skapat 
ökad trafik på Odalvägen.

– Det har tagits ett beslut 
om att stänga denna "parke-
ringsplats". En konsult ska 
hitta en lösning på Odal-
vägens trafikproblem. Det 
finns tillräckligt med p-plat-
ser på Albotorget, bekräftade 
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Han visade också bilder 
på planerad byggnation i 
Skepplanda. På Prästängen 
är 32 bosstadsrätter plane-
rade med betoning på trygg-
hetsboende.

– Även på gärdet mittemot 
Forsvallen har markägaren 
visat intresse för bebyg-
gelse, vilket återigen för upp 
genomfartsleden i Skepp-
landa på dagordningen. Den 
skulle vi behöva dra längre 
bort och det är en fråga som 
kommunen måste få med 
regionen på, då detta kräver 
extern finansiering, sa Press-
feldt.

Enighet
Svenska Kraftnäts planer 
på en ny kraftledningsgata 
genom bland annat Ale 
kommun riskerar att påverka 
många boende. Båda kom-
munalråden Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
fanns på plats i bygdegården.

– Vi är helt eniga i den 
här frågan. Tillsammans 
med Lerum och Lilla Edets 
kommun som också berörs 
säger vi samma sak. Gräv 
ner eller uppgardera de 
befintliga kraftledningarna, 
menade Berglund och Örn 
förtydligade:

– Även Länsstyrelsen är 
kritisk till förslaget och det 
är ofta mycket effektivare 

när staten skäller på varandra 
internt än när kommunen 
skäller på staten. Så vi är vid 
gott mod ska ni veta.

Mikael Olsson, trafikchef 
på Västtrafik och en gång 
ordförande för Skepplanda 
BTK, berättade om den nya 
kollektivtrafiken i Ale.

– Att vi får kritik får vi leva 
med. Västtrafik är ett företag 
som berör väldigt många, så 
det är inte konstigt att någon 
ibland blir missnöjd. Att 
trimma in ett nytt busslinje-
nät som vi gör just nu i Ale är 
tar tid, menade Olsson.

För det stora flertalet 
har kollektivtrafiken blivit 
ett lyft i Skepplanda sedan 
matarbussarna började gå till 
pendeln i Älvängen. Proble-

met som är dock att resan till 
vårdcentralen kan ta mer än 
en timme.

– Jag tar med mig den 
frågan. Det låter ju inte rik-
tigt bra, men vi får glädjas åt 
att vårdcentralen snart ska 
flytta. Då kommer det bara ta 
fem minuter, svarade Olsson.

Vårdcentralen i Skepp-
landa dök upp som sista 
punkt och verksamhetschef 
Eva Herlenius gav en rap-
port.

– Vi fortsätter att ha Skepp-
landa vårdcentral beman-
nad med läkare måndag och 
tisdag. Övriga dagar är det 
distriktssköterska på plats. 
Öppettiderna har anpassats 
efter det underlag vi har för 
tillfället. Självklart kan det 

bli förbättringar om fler 
listar sig. I oktober öppnar vi 
i nya lokaler på Handelsplats 
Älvängen, dit det förhopp-
ningsvis blir lättare att ta sig.

Det fanns gott om kritiska 
röster rörande vårdcentra-
lens bemanning i Skepp-
landa, men Gunilla Wallen-
gren, orförande i Ale DHR, 
angav en annan ton.

– Jag tycker vi ska vara 
tacksamma för att den finns 
kvar och för det arbete som 
Eva lägger ner för att trots 
allt utveckla verksamheten.
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20% på allt!
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ÖPPETTIDER:
Måndag – Fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

TEL 031-86 89 60

Kakel, klinker, tillbehör och badrumsmöbler från
Svedbergs, Aspen bad och Badplatsen.

GÄLLER PÅ ORD. PRIS

Vårkampanj i vår butik 22 april - 4 maj.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) visade fl era attraktiva rit-
ningar på bostadsprogram som är på gång i Skepplanda.

Dålig fart på klimatarbetet i Ale
Den moderatledda 

ledningen vägrar 
arbeta med klimat- 

och energifrågor. Den 
moderatledda ledningen 
motarbetar alla förslag som 
förs fram. 

Ale har mål för hur 
mycket våra klimatutsläpp 
ska minska. Miljöpartiet 
avsatte tillsammans med 
Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 500.000:- till 
klimatarbete under 2012. 
Endast 70.000:- användes. 
Den moderatledda led-
ningen är uppenbarligen 
totalt ointresserad av kom-

munens ansvar att jobba 
med klimatfrågor. Det visar 
flera beslut de senaste måna-
derna. 

Målet i Ales Energi- och 
klimatplan är att minska våra 
utsläpp av växthusgaser med 
40 % fram till år 2020. Förra 
året gjordes i princip inget 
för att minska utsläppen. I 
en handlingsplan för 2013 
handlar endast tre av nitton 
åtgärder om att minska våra 
utsläpp. Detta är långt ifrån 
Alliansens fagra löften men 
kanske inte så konstigt efter-
som man valt att samarbeta 
med Aledemokraterna som 

offentligt till och med förne-
kar vår klimatpåverkan.

Moderaterna, Aledemo-
kraterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristde-
mokraterna röstade nej till 
Miljöpartiets förslag om 
att öka klimatarbetet under 
2013 . Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet stödde 
Miljöpartiets förslag. 

I Ale släpps drygt 140 000 
ton växthusgaser ut per år. 
Utsläppen kommer främst 
från industrin och trafiken. 
Målet för klimatarbetet i 
Västra Götalandsregionen är 
att samtidigt minska klimat-

påverkan och skapa hållbar 
tillväxt och nya jobb: 2030 
är den västsvenska ekono-
min inte längre beroende av 
fossil energi och medbor-
garna och näringslivet har 
en trygg och långsiktigt håll-
bar energiförsörjning.  Det 
här verkar den moderatledda 
ledningen i Ale vara helt 
ointresserad av. 

Peter Rosengren (MP)
Johnny Sundling (V)

Paula Örn (S)

I BYGDEGÅRDEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det våras för bostäder i SkepplandaDet våras för bostäder i Skepplanda
– Fullsatt på ortsmötet i bygdegården

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 73
Karin Larsson, Säljare Privat Försäkring
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Fredagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 

och riksdagsledamot 

på Bäckstrands Café i 

Bohus centrum.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar  
är varmt välkomna!
 
Fredag 26 april kl 14-16.  
Vi bjuder på fika!
 

P.S Kan du inte nu på 

fredag kommer vi finnas 

på ett café i Ale en fredag 

i månaden fram till  

valet. D.S

Paula Örn Christina 
Oscarsson


