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SKEPPLANDA. Fram-
tidstro och gemenskap 
präglade ortsmötet i 
Skepplanda. 

Snart går startskot-
tet för fl era nya bo-
stadsområden som på 
sikt kan koppla ihop 
Skepplanda med Älv-
ängen.

Kvällens mest upp-
skattade inslag var 
emellertid den entu-
siastiske caféägaren 
Jonas Molins många 
idéer för ett tryggare 
och aktivare samhälle.

Under onsdagens ortsmöte 
stod det klart att Skepplanda 
fått en ny knutpunkt. Trots 

att Jonas Molin och hustrun 
Rakel bara drivit Molins 
Café sedan början av mars 
har de redan koll på de allra 
flesta i det lilla samhället. 

Med anledning av att både 
Albotorget och Ale kommun 
firar 40-årsjubileum nästa år 
planeras nu för Skepplanda-
dagen den 17 maj och en för-
beredelsegrupp med Jonas 
Molin och Staffan Anders-
son i spetsen har redan star-
tats. Nu på torsdag den 24 
oktober hålls ett första möte 
i lokalen ”Pigero” vid Kyrk-
backen för alla intresserade.

– Tanken är att bilda en 
förening som sedan ska leva 
vidare och tillsammans kan vi 
göra det bästa av Skepplanda. 
Det finns massvis med saker 

man kan göra, berättade 
Jonas, som möttes av posi-
tiv respons av Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M):

– Det här är ett fantas-
tiskt initiativ. Det är sådant 
som får ett samhälle att leva 
upp och blomstra, så en stor 
eloge till er.

Skolan informerade
På plats för att inleda kväl-
len fanns representanter 
från skolan i Ale: Verksam-
hetschefen Joakim Östling 
och Alboskolans nya rektor 
Thomas Sjögren Amcoff. 

De tog tillfället i akt att 
presentera både sig själva och 
målen de jobbar mot, men 
några direkt konstruktiva 
frågor fick de inte av skepp-
landaborna. 

Östling passade på att 
framhäva Skolinspektionens 
positiva inställning till led-
ningsgruppen, något som 
framgick i den senaste rap-
porten. Att man inte lyckats 
uppnå de önskade betygsre-
sultaten är dock inget man 
hymlar med. Öppenhet 
kring styrkor och svagheter 
inom organisationen samt 
personalens förmåga att ta 
ett eget ansvar, menade verk-
samhetschefen utmärker en 
bra skola. 

– En duktig lärare kan 
svara på frågan: ”Vem eller 
vilka elever nådde jag inte 
fram till på lektionen och hur 
ska jag göra för att nå fram 
till dem nästa gång?” Det 
handlar om att ta ansvar för 
de resultat vi uppnår. 

Sedan Thomas Sjögren 
Amcoff, som tidigare bland 
annat varit verksam inom 
militären i 15 år, tog över 
som rektor på Alboskolan har 
man infört ett nytt system för 
att få bättre struktur och ord-
ning. 

– Det heter ALBO och 
står för ansvar, laganda, 
bekräftelse och ordning. 
Vi håller även på att införa 
extra stöd till eleverna, bland 
annat läxhjälp från årskurs 6, 
berättade han.

Nya bostadsområden
Liksom övriga orter i Ale 
står även Skepplanda inför 
en expansion och flera nya 
bostadsområden ligger i 
startgroparna. Inom en fem-
årsperiod beräknas mellan 80 
och 100 nya bostäder att stå 
klara. 

Jan A Pressfeldt (AD), 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, fanns på plats 
under kvällen för att infor-
mera. 

– Det är mycket på gång 

och Skepplanda knyts suc-
cessivt samman med Älv-
ängen. Inom 20 år kan det 
vara hopbyggt.

Ett förslag innebär 22 nya 
villor på platån i Skepplanda 
södra ovanför bygdegården. 
Ett annat är ett bostads-
område på gärdet i hörnet 
mellan Grönnäsvägen och 
Skepplandavägen, där det 
kan komma att röra sig om 
cirka 25 villor. Tanken är 
också att dra om lokalvägen 
så att den inte ska behöva gå 
precis utanför förskolor och 
skolor.

Ett bygge som beräknas 
starta redan till sommaren 
är bostäder vid den gamla 
prästgården i anslutning till 
Arnes väg, väster om Kvar-
nabovägen. 

– Prästgården kommer att 
användas som samlingshus 

och hela området är tänkt att 
gå i samma linje.  

Han berättade också om 
planerna på att låta enskilda 
gator, som idag sköts av väg-
föreningarna, övergå i kom-
munalt huvudmannaskap. 

– Systemet är på väg att 
braka samman och innan 
dess är det tänkt att kom-
munen ska ta över, men först 
måste gatorna rustas upp. 

I samband med ortsmö-
tet delades en enkät om 
Skepplanda ut där ortsborna 
ombads ge sina synpunkter 
kring aktuella åtgärder under 
rubriken ”hört på byn”.

Den kan lämnas hos Jonas 
på Molins Café.

– Upp emot 100 nya bostäder kan stå klara inom fem år

Det våras för Skepplanda
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Joakim Östling, verksamhetschef för skolan och Thomas 
Sjögren Amcoff, rektor på Alboskolan, presenterade sig och 
berättade om vad som är på gång inom skolans värld. 

Jonas Molin, som driver 
Molins café på Albotorget 
entusiasmerade ortsborna 
med sina många idéer.

Jan A Pressfeldt berät-
tade om nybyggnationer i 
Skepplanda.
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