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UTBILDNINGEN

ÄR GRATIS!

Vi erbjuder nu en utbildning till dig som är intresserad av att starta eller utveckla en 
verksamhet med inriktning mot turism. Behovet är särskilt stort inom Bed and 

Har ni något kul att göra på gården eller en unik sevärdhet som kan locka till besök? 
Bara fantasin sätter gränser.
I vår utbildning på sju kvällar lär vi oss om tillstånd, budget, försäljning, kundservice, 
merförsäljning, samverkan, skatter, moms och marknadsföring.

Utbildningen arrangeras i Nyföretagarcentrum, 
Nol Företagscenter, kl 16-20 under följande datum: 
tisdag 15/4, tisdag 29/4, onsdag 7/5, torsdag 15/5, 
onsdag 28/5, torsdag 5/6 och torsdag 12/6

Välkomna!
Kursledare
Diplomerade företagsrådgivare på Nyföretagarcentrum Lena Wingbro och Petra Forssell

Anmälan
Senast måndag 14/4 till lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se
För mer information ring 0704-80 04 44

NYFIKEN PÅ TURISM?

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00
DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

HÅLANDA. Nu fi nns det 
möjlighet att bygga ut 
fi bernät för bredband 
även på landsbygden.

Frågan engagerade 
Hålanda på vårens orts-
möte.

Som vanligt var också 
vägbelysningen och 
trafi ksäkerheten på 
Hålandavägen ett hett 
diskussionsämne.

Ale och Lilla Edet kommu-
ner driver ett gemensamt 

Leaderprojekt, där Per Pers-
son har anställts som bred-
bandssamordnare, för att 
främja bredbandsutbyggna-
den på landsbygden. Genom 
att bilda lokala fi berfören-
ingar med intresserade fast-
ighetsägare kan ett gemen-
samt nät byggas.

– Det är ett omfattande 
och kostsamt projekt, men 
kan man slå ut kostnaden 
på många blir investeringen 
försvarbar. Det brukar landa 
på mellan 15-20 000 kronor. 
Det är pengar som varje hus-
håll snabbt tjänar in genom 
sänkta avgifter för tv, telefo-
ni och internet. Dessutom 
fi nns det nu möjlighet att 
söka EU-bidrag för er som 
bor på landsbygden, sa Per 
Persson.

Vad Ale kommun nu er-
bjuder via Leaderprojektet 
är en hjälp att administrera 
och organisera en utbygg-
nad av ett lokalt fi bernät på 
landsbygden.

– Det fi nns mycket att 
vinna på att dela erfarenhet-
er från tidigare projekt. För 
att få ihop kalkylen är det till 
exempel viktigt att vi får med 
oss markägarna. Det brukar 
inte vara några problem ef-
tersom även de vinner på 
att få fi ber framdraget till 
huset. Varje projekt är unikt 
och den enskilda förening-

en bestämmer själv hur de 
vill göra rent praktiskt, vilka 
entreprenörer som ska enga-
geras och hur fi nansieringen 
ska läggas upp, berättade Per 
Persson.

De 40-talet ortsbor som 
sökt sig till onsdagens orts-
utvecklingsmöte i Hålanda 
bygdegård lyssnade enga-
gerat och intresset verkade 
stort för fi ber, men de fl esta 
frågorna handlade om eko-
nomin. Någon undrade om 
kommunen inte kunde visa 
att de verkligen satsar på 
landsbygden genom att ta 
kostnaden.

– Vi ska samverka och 
hjälpa till precis som vi gör 
nu genom Per och Leader-
projektet. Ale kommun har 
inte betalt bredband eller 
fi ber till något hushåll i Ale. 
Det betalar var och en, men 
villkoren ser olika ut bero-
ende på vart du har valt att 
bosätta dig, svarade Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
fanns på plats.

Ingen cykelväg
Tonläget blev skarpare när 
trafi ksäkerheten och den allt 
mer sällsynta vägbelysning-
en kom på tal. Den solcells-
belysning som monterats på 
vägbroarna kommer att er-
sättas under våren, men nå-

gon gång- och cykelväg från 
Skepplanda till Hålanda är 
inte aktuell inom närtid. Om 
detta och mycket mer pra-
tade Trafi kverkets Morgan 
Wester.

– Jag vet att det fi nns 
mycket synpunkter på väg-
arna, men faktum är att Tra-
fi kverket har satsat ovanligt 
mycket på landsvägarna i 
Ale. Nästa år tar vi död på 
den sista grusvägen, den mot 
Kvarnabo. Nu rätar vi upp 
vägen vid Verle på väg mot 

Gräfsnäs. Det är en åtgärd 
som främst är avsedd för att 
förbättra bärigheten. När 
det gäller vägbelysningen 
så har Ale kommun haft det 
oförskämt bra. När kommu-
nen bildades valde Skepplan-
da och Starrkärrs kommun 
att använda de sista slantarna 
till att rusta upp vägbelys-
ningen på landsbygden. Nu 
när renoveringsbehovet är 
stort fi nns det inte längre 
ekonomi för att byta ut allt, 
men jämfört med Sverige i 

stort ser det fortfarande bra 
ut, menade Morgan Wester.

Ortsmötet avslutades 
med att bibliotekarie Eli-
nor Johnsson berättade om 
framgången med meröppet 
bibliotek i Skepplanda.

– Jag tycker vi har oerhört 
trevliga och givande ortsmö-
ten i Hålanda. Nu börjar jag 
känna igen en hel del ansik-
ten. Kul att de kommer till-
baka, det är ett gott betyg, sa 
mötesordförande Boel Hol-
gersson (C) i pausen.

Morgan Wester, Trafikverket, svarade på frågor om Hålandavägen.

Bredbandssamordnare Per 
Persson informerade om möj-
ligheten att bygga lokala fi-
bernät för bredband på lands-
bygden.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Fiber engagerade i Hålanda
– Men ortsborna vill helst att kommunen betalar


