
på trottoaren så att andra 
bilar ska kunna ta sig förbi, 

men vad innebär det för bar-
nen? De tvingas ut i vägba-

nan. Gångbanan är till för 
att för att barnen tryggt och 

enkelt skall kunna ta sig till 
skolområdet och inte till för 
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DET SOCIALLIBERALA ALTERNATIVET I ALE!

Rose-Marie Fihn Klas Nordh

Rose-Marie Fihn:

”Liberalismen betraktar alla 
människor som jämlikar men 
inte som lika.”

Klas Nordh:

”Alla är unika och ska oavsett 
bakgrund eller styrka få  

möjligheter att utvecklas.”

 Statligt ansvar för sjukhusvården

 Rättvis sjukvård från Ale till Haparanda

 Enhetlig och jämlik sjukvård i hela landet

Sverige kan 
genomföra århundradets 
sjukvårdsreform.
Vi vill utöka 
patient- 
säkerheten  
i Sverige

Ale och Lilla Edet
www.ale.kristdemokraterna.se

ALE. Skolorna har bör-
jat.

Det får Ale kommun 
och representanter från 
de olika vägförening-
arna att gå ut med en 
gemensam uppmaning 
till föräldrarna.

– Ni som kör era barn 
till skolan måste lätta på 
gasen och vara försikti-
ga, säger infrastruktur-
chef Pernilla Rokosa.

Det är ingen hemlighet att 
skjutsande föräldrar utgör 
en riskfaktor för de barn som 
går eller cyklar till skolan.

– Det är genomgående för 
alla skolor i kommunen även 
om problemen ser lite olika 
ut, säger Pernilla Rokosa.

– Många föräldrar som 
skjutsar sina barn till skolan 
skapar farliga situationer 
utan att de är medvetna om 
det. De parkerar exempelvis 

Lätta på gasen!
– Föräldrar 
uppmanas till 
försiktighet

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Kommunens tjänstemän och Vägföreningarnas representanter är rörande överens om att trafiksituationen vid Ales skolor måste 
förbättras, så att ingen allvarlig olycka inträffar. Från vänster Ivar Alvarsson, Skepplanda Vägförening, Göran Svensson, Nol-Ala-
fors Vägförening, Jan Peter Eldh, Älvängens Vägförening, Pernilla Rokosa, infrastrukturchef, Mikael Fischer, Bohus-Surte Vägfören-
ing samt Beata Åhall, trafikingenjör.

att föräldrar tryggt skall par-
kera sina bilar där vid av- och 
påstigning, säger trafi kin-
genjör Beata Åhall.

NTF Väst gör regelbund-
na mätningar vid skolorna 
och statistiken är nedslåen-
de. 30-gränsen respekteras 
dåligt.

– Många kör sakta till sko-
lan, men sedan är det full fart 
därifrån för att hinna i tid till 
jobb och annat. Det innebär 
en risk för alla de oskyddade 
trafi kanter som är på väg till 
skolan, säger Ivar Alvarsson 
från Skepplanda Vägfören-
ing.

– Det handlar om att få till 
en attitydförändring. Det går 
att bygga bort en del faror 
med gång- och cykelvägar, 
vilket sker kontinuerligt i 
kommunen. Bilförares be-
teende rår vi dock inte över. 
Alla måste hjälpas åt och ta 
sitt ansvar, säger Pernilla 
Rokosa.

– Man bör ställa sig frågan 
om det verkligen är nöd-
vändigt. Det kanske går att 
släppa sitt barn på en annan 
plats, som ligger en eller ett 
par hundra meter från skol-
området. På så sätt förbättras 
trafi kmiljön utanför skolan, 
avslutar Mikael Fischer från 
Bohus-Surte Vägförening.


