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ALAFORS. Skola och 
fritid var ämnena som 
dominerade tisdags-
kvällens ortsmöte i 
Alafors.

Trygghet fanns också 
med som en program-
punkt på dagordningen.

Tyvärr var det glest i 
salen, enbart ett 20-tal 
besökare.

Erik Karlsson svingade 
ordförandeklubban för allra 
första gången när Medbor-
garhuset stod som värd för 
höstens ortsutvecklingsmöte 
i Alafors. Erik klarade upp-
giften med bravur, men hade 
också två rutinerade herrar 
vid sin sida i Thor Eliasson 
och Åke Niklasson.

Av de inbjudna gästerna var 
fritidsledare Thomas Her-
mansson först ut att berätta 
om den gårdsverksamhet som 
bedrivs för unga i Ale.

– Vi har ingen fritidsgård 

i Alafors på kvällstid utan har 
valt att koncentrera verksam-
heten till tre orter; Bohus, 
Nödinge och Älvängen. Vi 
har färre mötesplatser som 
håller öppet fler kvällar, 
informerade Thomas.

Vidare berättade Thomas 
Hermansson om KEKS – 
ett närverk för kommuner 
och andra som driver öppen 
kultur- och fritidsverksamhet 
för unga. 

– Vi får verktyg att följa 
upp vår verksamhet med, det 
omfattas också av handled-
ning kring delaktighet och 
inflytande.

Tvärballa bankomaten
Hermansson avrundade sitt 
anförande med att upplysa 
om Tvärballa Bankomaten.

– Vi har avsatt 100 000 
kronor i vår verksamhet, 
pengar som är sökbara för 
ungdomar i Ale mellan 13-19 
år. Hittills har beviljats bidrag 
på 60 000 kronor till spän-
nande verksamheter runtom 
i kommunen, aktiviteter som 
ungdomarna själva har önskat 
genomföra.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) fick prata 
skolfrågor då Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) fått lämna åter-
bud till mötet på grund av 
sjukdom.

– Skolan berör oss alla. 
Jag vill visa vad vi gör för att 
förbättra resultaten i skolan, 
sade Mikael och redogjorde 

för diverse insatser som nu 
genomförs från förskola upp 
till årskurs nio.

– Thorbjörn Jordansson 
är ny tillförordnad chef för 
utbildningssektorn. Han har 
i uppgift att analysera resul-
taten och föreslå åtgärder för 
att komma till rätta med pro-
blemen. Det finns inga ömma 
tår. Thorbjörn är ingen för-
synt man utan kommer att 
sätta fingret på det han ser, 
konstaterade Berglund som 
också namngav Himlaskolans 
nya rektorer, Eva Eriksson 
(F-3) och Andreas Sjunnes-
son (4-9) samt redogjorde 
för de utmaningar som deras 
respektive verksamheter står 
inför.

Mycket av skoldiskussio-
nen kom också att handla om 
den en-till-en-satsning som 
kommunen genomfört och 
som innebär att varje elev nu 
har tillgång till en egen dator.

– Nu handlar det om att 
utbilda pedagogerna så att 
de kan använda verktyget på 
rätt sätt i klassrummen, sade 
Mikael Berglund.

Vill se resultat
På Ahlafors Fria Skola har 
man inte gått hela vägen med 
en dator per elev. Rektor 
Ingvald Lindström fanns på 
plats i salongen och förkla-
rade friskolans ställningsta-
gande.

– Jag är en försiktig man. 
Jag vill ta del av resultaten 
först och sedan se om det är 

något för vår skola och våra 
pedagoger att anamma.

Efter fikapausen tog kom-
munens brotts- och säker-
hetshandläggare, Lotti Klug, 
plats vid podiet för att prata 
om trygghetsskapande åtgär-
der i kommunen.

– Alafors är ett tryggt litet 
samhälle. För att göra det 
ännu tryggare vill jag slå ett 
slag för Grannsamverkan. 
Min paroll lyder nämligen: 
Det ska vara svårt att vara tjuv 
i Ale!

Mötet avrundades med att 
Anni Niklasson berättade 
om det samverkansarbete 
som sker mellan socialtjänst, 
skola, polis och fritid.

– Med gemensamma kraf-
ter hjälper vi till att förebygga 

så att barn inte hamnar i risk-
situationer och i riskmiljöer.

Om Ledetvägen, som 
ständigt är uppe på agendan, 
fanns också en nyhet att pre-
sentera. Västtrafik förbereder 
en omläggning av kollektiv-

trafiken från och med den 9 
december varför busstrafiken 
kommer att reduceras åt ena 
hållet genom samhället.
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Thomas Hermansson från Ale Fritid gästade ortsutveck-
lingsmötet i Alafors. Till vänster ses presidiets ordförande, 
Erik Karlsson.

Föreningslivet fanns representerade på mötet i form av Alebackens ordförande John Hans-
son och Ahlafors IF:s dito Claes Berglund.

Anni Niklasson redogjorde 
för samverkansarbetet inom 
SSPF.

Skola och fritid diskuterades i Alafors

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS SNICKARVÄGEN 4 BOAREA CA 140 M² / 5 ROK 

TOMTAREA 566 M² ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 KR

VISAS SÖ 20/10 13.00-14.00  RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Här erbjuder vi ett vackert 1½-planshus byggt 2004.

Trevligt och omtyckt villaområde nära centrum, skolor och

kommunikationer. Ett tillfälle!

ADRESS DRÄNGEDALEN 570 BOAREA CA 72 M² / 3 ROK

TOMTAREA 2538 M² ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 KR

VISAS SÖ 20/10 RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

LANTLIG VILLA - SKEPPLANDA
Vill ni bo lantligt kan vi nu erbjuda er ett fint hus i

Drängedalen, cirka tio kilometer utanför Skepplanda.

Smakfullt renoverat på senare år.


