
En enig Samhällsbygg-
nadsnämnd ställde sig 
i torsdags den 16 maj 

bakom ordföranden Jan A. 
Pressfeldts (AD) förslag att 
göra Ledetvägen trafi ksäker. 
Nämnden beslöt aktuali-
sera den Trafi kutredning av 
Ledetvägen som gjordes av 
Vägverket Konsult 2006-
07-10, men som aldrig ledde 
till beslut och som bland 
annat innebär enkelriktning 
av Ledetvägen i höjd med 
Furulundsvägen respektive 
Björkvägen. Vidare beslöts 
att snarast uppta förhand-
lingar med Trafi kverket i 
syfte att, efter iordnings-
ställandet av vägen med ny 
gång- och cykelbana, Ale 
kommun övertar Ledetvä-
gen från staten/Trafi kverket 
och att framföra till Västtra-
fi k att nämndens åsikt är att 
enkelriktningen av kollek-
tivtrafi ken bör genomföras 
omgående. 
I ljuset av vad vi nu ser 
är det helt oförklarligt att 
tidigare nämnd inte sett till 
att genomföra de trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder som 
Trafikutredningen 2006-
07-10 kom fram till men 
nu dammar vi av den och 
genomför den! Mycken ilska 
bland ortsbefolkningen och 
många olyckstillbud hade 
kunnat avvärjas för länge 
sedan.

Att busschaufförerna 
tröttnat på den urusla tra-
fiksituationen är förståeligt 
men den frivilliga enkel-
riktningen av busstrafiken 
som gjordes för ett 10-tal 
år sedan upphävdes inför 
starten av tågpendeln den 
9 december 2012 eftersom 
Västtrafik och Nobina, som 
kör busstrafiken, krävde 
busstrafik i båda riktningar 
för att kunna leverera 

kvartstrafik. Det var trafik-
planerare från Västtrafik och 
Nobina som kom fram till 
detta olycksaliga förslag som 
beklagligtvis accepterades av 
kommunens trafikplanerare. 

Jag har också informerats 
om att det inför 9 december 
överenskoms med Nobina  
att deras chaufförer skulle 
utrustas med walkie talkies 
för att kunna kommunicera 
för att slippa mötas på tra-
fikfarligt sätt uppe i backen 
så jag blir milt sagt förvånad 
att läsa att chaufförerna inte 
utrustats med detta och inte 
ens hade en aning om detta. 
Chaufförerna borde nog ta 
ett snack med sin trafikled-
ning på Nobina.

Efter vårt beslut kan 
den statliga Ledetvägen 
förhoppningsvis snart att 
övergå till att bli kommunal, 
vägen kommer att rustas upp 
och enkelriktas. 

Det är alltid ett bekym-
mer att ha en statlig väg mitt 
i ett samhälle eftersom alla 
beslut om sådan väg görs 
av staten och inte av kom-
munen. Visst, kommunen 
får överta driften men vi 
rår över vägen i framtiden. 
Förhandlingarna med staten, 
det vill säga Trafikverket 
startar omgående men det 
kan ta sin tid, i bästa fall kan 
det juridiska bli klart strax 
efter årsskiftet. Vi försöker 
dock snabbt få en överens-
kommelse med Västtrafik 
och Nobina att återgå till 
enkelriktad busstrafik vilket 
dock kräver omläggning av 
tidtabellerna. Men vi tycks 
ju ha busschaufförerna och 
deras skyddsombud med oss 
så det blir väl en lätt match!?

Jan A. Pressfeldt (AD) 
Ordförande Samhällsbygg-

nadsnämnden tillika Trafiknämnd
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Kent Hagman, Göteborg
– Spela minigolf. Fiska och bada.

Ammi Westlund, Skepplanda
– Jag ska åka till Öland.

Christer Johansson, Älvängen
– Jag ska utomlands och åka till 
min sommarstuga i Västervik.

Jacob Ranebjörk, Älvängen
– Jag ska bara vara hemma, och 
bada såklart.

Anna Borgenstierna, Nol
– Jag ska vara på landet, och gå på 
ett stort bröllop.

Vad ska du göra på 
semestern?

Sammanställt av 
Vendela Berndtsson och 

Hannele Andersson.

Regeringen inför två 
nya karriärtjänster för 
lärare från och med 

1 juli i sommar. Den ena 
kallas förstelärare, den andra 
kallas särskilt yrkesskicklig 
lärare med forskarutbildning 
(lektor). Syftet är att göra 
läraryrket mer attraktivt och 
säkra god undervisning för 
elever. Huvudmän skapar, 
utformar och tillsätter 
tjänsterna. 

För att underlätta refor-
men har regeringen inrättat 
ett statsbidrag som ersätter 
huvudmäns kostnader för 
löneökningen. Huvudmän 
ansöker om bidrag hos 
Skolverket. Staten avsätter 
880 miljoner kronor per år 
för att huvudmännen ska 
anställa dessa kvalificerad 
lärare. Detta gäller båda för 
friskolor och kommunala 
skolor. 

Tanken med tjänsten 

som förstelärare är att redan 
yrkesskickliga lärare ska 
kunna ta ett steg vidare i 
karriären samtidigt som 
de fortsätter att undervisa. 
Tjänsten innebär en löne-
ökning med i snitt 5 000 
kronor i månaden. En yrkes-
skicklig lärare med forskar-
utbildning (lektor) ska i snitt 
ge 10 000 kronor mer. För-
utom att förbättra elevernas 
resultat ska förstelärare och 
lektor också arbeta med att 
utveckla skolans verksam-
het. Försteläraren ska bland 
annat coacha andra lärare 
och stödja lärarstudenter 
under sitt introduktionsår. 
Lektorn ska bland annat 
bedriva egen forskning och 
vara huvudansvarig för ämne 
och driva ämnesövergri-
pande projekt. 

Den framtida tillgången 
till lärare är under hårt 
tryck. Med stora pensions-

avgångar och där varannan 
lärare överväger att byta 
yrke är denna satsning 
mycket viktig för att ge 
lärare ytterligare karriär-
möjligheter och därmed 
förhoppningsvis en vilja att 
stanna längre inom sitt yrke. 
Genom att säkra en hög kva-
litet på lärarna får eleverna 
en förbättrad undervisning 
och därmed ökade förutsätt-
ningar att nå de nationella 
målen och goda resultat. 

Glädjande är att de 
moderatstyrda kommunerna 
Ale, Alingsås, Vänersborg, 
Vårgårda och Lerum toppar 
listorna med högst antal 
sökta platser för förstelärare. 
De S-styrda kommunerna 
ligger något sämre till i sina 
ansökningar. Detta visar att 
våra moderatledda kommu-
ner i Norra Älvsborg inser 
att läraren är den enskilt vik-
tigaste avgörande faktorn för 

Så många karriärtjänster blir det i Norra Älvsborg

VÄSTLÄNKEN I NORDSTAN! 

SAMRÅDSUTSTÄLLNING OM

Västlänken är en planerad tågtunnel under centrala Göteborg. Den 

ska binda samman pendeltågtrafi ken till genomgående linjer och 

ge nya stationer i staden. 

Den 28 maj–1 juni fi nns Trafi kverket på plats i Nordstan i Göteborg  

med en samrådsutställning, för att berätta om vår del i projektet. Hur 

kommer arbetet att gå till? Var går tunneln? Hur ser tidsplanen ut? 

Kom och ta del av utredningar, digitala modeller och information. 

Göteborg Stad, Västsvenska Paketet och Västtrafi k medverkar också.

Du kan naturligtvis lämna synpunkter och ställa frågor. Det är det samråd 

handlar om. Välkommen!

Vi fi nns på plats: 
tisdag–fredag kl 10–19 
lördag kl 10–17

skolans resultat. Därför ska 
lärare kunna belönas och ges 
möjlighet till karriärvägar. 

Skillnaderna mellan 
skolor med bra och dåliga 
resultat har ökat dramatiskt 
under den senaste tiden. Att 
förbättra likvärdigheten, 
stärka läraryrket och ha en 
långsiktig skolpolitik är de 
tre viktigaste områdena för 
att höja resultaten och kva-
liteten i den svenska skolan. 

Regeringen går i spetsen för 
att införandet av karriärsteg 
ska ses som ett verktyg för 
arbetsgivaren att kunna 
belöna de bästa lärarna. 

Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Utbildningsutskottet 

Västra Götalands läns norra 

Mikael Berglund (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ale Kommun

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Snabba beslut om 
Ledetvägen i Alafors
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ÄLVÄNGEN. 156 bussar passe-
rar Ledetvägen genom Alafors 
samhälle under ett trafi kdygn.

Sedan den 9 december i fjol 
är trafi ken dessutom dubbel-
riktad.

– Helt vansinnigt! Vi tycker 
precis som ortsborna att 
busstrafi ken ska enkelriktas, 
säger busschaufför Rosa-Lill 
Emegård med 30 år i yrket.

Det var artikeln om ortsutvecklings-
mötet i Alafors som fick Nobinas 
busschaufförer att reagera. I texten 
framgick det att deras fordon med 
jämna mellanrum tvingas ta trottoa-
ren i anspråk, men att möte mellan 
bussar skulle kunna förhindras med 
hjälp av walkie-talkies.

– Vi har aldrig haft några wal-
kie-talkies och det är inte aktuellt i 
framtiden heller. Att Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt går ut och säger att man måste sätta ned foten i den här frågan 

och att det var Västtrafik som 
ville ha dubbelriktad trafik 
genom Alafors med det nya 
kollektivtrafiksystemet är

– Vill se enkelriktad trafi k – Vill se enkelriktad trafi k 
genom Alaforsgenom Alafors

Busschaufförerna har fått nog

Nobinas busschaufförer ställer sig enhälligt bakom Alaforsbornas önskemål om att få tillbaka den enkelriktade buss-
trafi ken genom samhället.

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Faksimil Alekuriren vecka 
20, 2013.


