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ALAFORS. IT, oavsett om 
det gäller hemmet eller 
skolan, är tydligen inget 
som intresserar Alafors-
borna.

Eller hur ska man 
annars tolka den dåliga 
uppslutningen på orts-
utvecklingsmötet?

Blott tolv personer 
kom till Alebackens 
klubbstuga i tisdags 
kväll.

Om det var det fi na vädret 
som lockade till kvällsakti-
viteter utomhus, eller om 
dagordningen helt enkelt 
inte var tillräckligt intressant, 
står skrivet i stjärnorna. Hur 
som helst lockade årets första 
ortsutvecklingsmöte bara ett 
dussin åhörare. Dessutom var 
medelåldern hög bland de be-
sökare som trots allt tagit sig 
till kommunens skidparadis.

– Synd att det inte kommer 
mer folk och att vi inte når ut 
till fl er yngre. ”Lära med IT” 
och fi bermöjligheter borde 
kunna locka den generatio-
nen av besökare, säger Erik 
Karlsson, ordförande i pre-
sidiet.

Fixa min gata
Driftschef Gustaf Nilvall var 
först ut med att informera 
om kommunens nya tjänst – 
Fixa min gata.

– Du går in på kommunens 
hemsida och rapporterar fel. 
Bilder kan bifogas. Inom en 
arbetsdag ska frågeställaren 
ha fått en återkoppling via 
mejl. Är det inte kommunen 
som är väghållare ska man 
ändå få ett svar vart man kan 
vända sig, förklarade Gustaf 
Nilvall.

Hur är det med gatube-
lysning som inte fungerar?

– Där har kommunen ett 

avtal med Ale El som innebär 
att de kör en rondering var 
tredje månad.

Bredbandssamordnare 
Per Persson beskrev sin roll 
i Ale och Lilla Edets kommu-
ner och berättade om möjlig-
heterna till fi ber på landsbyg-
den.

– Fiber är både drift- och 
framtidssäkert. Varför vi gör 
det här fi berprojektet beror 
på att marknaden är ointres-
serad, därför får man göra det 
själv. Det krävs 100-150 hus-
håll för att det ska vara intres-
sant. Se det som en investe-
ring i huset och inte bara som 
en kostnad, sade Per Persson.

– Är ni intresserade av att 
bilda en fi berförening så kan 
ni göra en anmälan via kom-
munens hemsida.

Britt-Marie Hagman, 
lärare på Nödingeskolan, var 
kvällens sista föredragshål-
lare. Britt-Marie redogjorde 

för hur datorerna används 
som pedagogiskt verktyg i 
klassrummet.

– Det fanns en politisk 
enighet om att satsa på de 
yngre barnen och så gjordes 
2010. Alla elever i årskurs 1-3 
försågs med en egen dator. 
Jag måste säga att det är ett 
utmärkt redskap i lärandet. 
Vi använder datorn varje dag 
och jag kan se vad har be-
tytt för lärandet, berättade 
Britt-Marie och gav en del 
exempel från verkligheten.

– Jag är glad över att jag 
jobbar i Ale kommun. Jag 
tror inte det fi nns någon 
kommun som satsar så myck-
et på IT-utveckling och att 
använda datorn som pedago-
giskt verktyg i undervisning-
en.

Trafi kproblem
På övriga frågor diskutera-
des diverse trafi kproblem. 

Ett mångårigt önskemål om 
gång- och cykelbana utmed 
Alingsåsvägen, mellan Ala-
fors och Starrkärr, kom åter 
upp till ytan. Vidare fram-
ställdes en ny önskan om att 
enkelrikta kollektivtrafi ken 
på Ledetvägen genom Ala-
fors samhälle.

– Bussar kan inte mötas 
utan att ett fordon tvingas 
köra upp på trottoaren där 
skolbarn promenerar. Ska 

det hända en allvarlig olycka 
innan någon agerar, undrade 
Birger Aili.

Ledetvägen och busstra-
fi ken har blivit en följetong 
som uppenbarligen aldrig får 
ett slut.

JONAS ANDERSSON

Britt-Marie Hagman, lärare på 
Nödingeskolan, gästade orts-
utvecklingsmötet i Alafors för 
att prata under rubriken ”Lära 
med IT”.

Bredbandssamordnare Per 
Persson.

– Men fattigt med besökare i Alafors
Fiberrik information på ortsmötet
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CRESCENT 
EL-ASSISTERAD CYKEL 
Aluminiumram, godkänt lås, belysning, 

justerbar styrstam, 3-vxl shimano  
Nexus växelsystem, däck 40-622 med 
punkteringsskydd, 36volts litium/ion 
batteri, 250watt el-motor. Laddnings-

tid 5 timmar. Fulladdat batteri räcker ca 
3-5 mil beroende på terräng m.m.
REK PRIS 13.295:-

CRESCENT 
SPORT STARREN

Aluminiumram, hydraliska  
skivbromsar, 24-vxl Shimano 

Alivio, färg: team orange. 
’Ramhöjder: 51cm, 55cm, 59cm.

REK PRIS 5.995:-

BOHUS. Som vanligt var 
det väg- och trafi kfrå-
gor som stod i centrum 
för ortsutvecklingsmö-
tet i Bohus.

Även Star for life-sats-
ningen på Bohusskolan 
uppmärksammades och 
vägföreningen informe-
rade om bredband via 
fi bernätverk. 

Det största trafi kkaoset – 
ombyggnaden av E45 – som 
slog hårt mot Bohus är över, 
men ännu har man inte satt 
punkt för vissa frågor gäl-
lande vägarna på orten. Det 
handlar om bristfällig sköt-
sel, vinterväghållning och 

riskfyllda trafi kkorsningar.
Därför hade representan-

ter från Bohus-Surte Väg-
förening samt trafi kingenjör 
Kenneth Gustafsson bju-
dits in till torsdagens orts-
möte som hölls i Bohussko-
lans aula. 

Ekvationen gående skol-
barn och bilburna föräldrar 
har aldrig gått särskilt väl 
ihop, menade Gustafsson, 
som gav exempel på hur man 
på ett säkert sätt skjutsar sina 
barn.

– Stressen är spöket i det-
ta. Undersökningar visar att 
man kör försiktigt på vägen 
dit, men sedan är det full 
speed därifrån. Man är rädd 
om sitt eget barn med inte 

om andras och här har vi ett 
jättebekymmer. 

Korsningen vid Sandliden 
innan Bohusskolan är fort-
farande problematisk och 
kommunen menar att över-
gångsställen utgör en falsk 
säkerhet. 

– Upphöjda gångpassager 
är det bästa. Osäkerheten 
som uppstår när båda har 
väjningsplikt gör att man 
sänker farten.

Kenneth Gustafsson pas-
sade även på att påminna om 
att hålla nere höjden på träd-
gårdsbuskarna, så att de inte 
skymmer sikten.

– Det är viktigt att få ner 
häcken så att man ser ett 
barn som eventuellt står runt 

hörnet. 70 centimeter är re-
kommendationen. 

När det gäller vinterväg-
hållningen fi ck vägförening-
en en påminnelse om att inte 
glömma sanda längst upp i 
backen på Platåvägen. 

Den stora rondellen vid 
Bohusmotet blev också fö-
remål för diskussion då man 
önskar tydligare skyltning 
för gång- och cykeltrafi kan-
ter. 

Vinnande skolkoncept
Aida Jovicevic, rektor på 
Bohusskolan, stod för kväl-
lens ljusaste punkt då hon 
berättade om skolans delta-
gande i utbildningsprogram-
met Star for life med rötter i 

Trafi ken – den eviga frågan i Bohus

den afrikanska kulturen. 
396 elever från försko-

lan till årskurs nio deltar i 
utbildningen som syftar till 
att öka elevernas motivation 
genom olika mantran, sång, 
dans och musik.

– Man uppmuntrar elev-
ernas drömmar och stärker 
deras självförtroende och 
självkänsla. Svenska barn 
har alla möjligheter, men 
få drömmar och där kan vi 
hämta mycket inspiration 
från Afrika. Det handlar om 
att få eleverna att ta ansvar 
för skolarbetet och sin egen 
framtid, liksom att förebygga 
mobbing och psykisk ohälsa.

Peter Davidsson och 
Fredrik Östlind undersökte 
intresset för att starta en för-
ening för bredband genom 
fi bernät. 

Den spontana reaktionen 
var inte överväldigande, men 
ortsborde lyssnade intresse-

rat på de fördelar som pre-
senterades: Framtidssäkert, 
snabbare hastighet, säkrare 
och i längden mer prisvärt 
samt att värdet på fastighe-
ten höjs.

Samlingslokalen såld
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) greppade mikrofonen 
när frågan om samlingsloka-
len i Bohus servicehus kom 
upp. Flera åhörare uttryckte 
besvikelse över att den sålts 
av Alebyggen och inte längre 
hyrs av omsorgsförvaltning-
en. 

– Det handlar om att fri-
göra pengar, men självklart 
ska det fi nnas en bra plats 
för äldre att träffas på. Bo-
hushallen går att låna, likaså 
den här, Bohusskolans aula 
eller andra skollokaler. Vi vill 
hellre lägga pengar på vård 
istället för på tomma lokaler, 
sa Berglund.

Flera av pensionärerna 
ansåg den gamla lokalen i 
Bohus servicehus värdefull 
och poängterade att det nu 
blir längre att ta sig.

– Det är inget som säger 
att inte någon pensionärsför-
ening kan hyra lokalen i ser-
vicehuset av den nya ägaren 
Rikshem, menade Berglund.

JOHANNA ROOS

Peter Davidsson och Fredrik Östling pratade bredband.

Aida Jovicevic, rektor.


