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Fortsatt succé
för Madenbussen
ÄLVÄNGEN. Madenbus-
sen har förenklat resan 
till och från Älvängens 
resecentrum för boende 
i främst Maden och Olof 
Persgården. 

Antalet glada resenä-
rer lär bli ännu fl er när  
höstkylan träder in.

En månad efter premiären 
skrider Madenbussen stolt 
fram. Redan från början 
var bussen som rullar mel-
lan Älvängens resecentrum 
och Älvängens bibliotek ett 
uppskattat tillskott för de 
boende som har lite läng-
re avstånd till pendeltåget. 
Markus Lissjanis är en av 
de fem busschaufförer som 
kör Madenbussen. Enligt 
honom är turen en klar succé 
och alla han pratat med har 
varit positiva.

– Det enda de klagar på 
är att det går för få turer. 
Många vill till exempel att vi 
ska börja köra lite tidigare, 
berättar han.

– Detta är den trevligaste 
linjen! Människor är glada 
att de slipper gå och för att 
det är gratis att åka med, så-
klart. Nu har fl er ungdomar 
börjat hitta hit också och för-
stått hur bra det är.

När nu kylan och regnet 
står för dörren kan intresset 
för Madenbussen inte annat 
än växa.

– Jag är glad för de som 
bor här, som har fått möj-
ligheten att åka med bussen. 
Det är mycket uppför och så 
fi nns det personer som har 
svårt att gå till exempel. För 
dem är detta perfekt. Har 
man mycket att bära är det 
också bra. Och så spar man 
tid, säger Markus Lissjanis.

Syftet med Madenbussen 
är att få fl er av de boende 

att välja kollektivtrafi ken, 
istället för att ta egen bil. 
Ekipaget rullar förmiddagar 
och eftermiddagar måndag 
till fredag och rymmer i nu-
läget 16 sittande passagerare 
och en barnvagn eller rull-
stol. Den nuvarande bussen 
är dock bara tillfällig. Planen 
är att turen ska trafi keras av 
en elbuss som försenats och 
nu spås komma i början av 
november.

– Det är ett stort tryck på 
elbussar ute i världen och det 
har gjort att det svårt, säger 
Annika Friberg som är an-
svarig för planeringen av 
kollektivtrafi ken i Ale. 

Elbussen hade tidigare 
rapporterats anlända i slu-
tet av oktober, men ska nu 
delta i persontrafi ksmässan i 
Stockholm 28 till 30 oktober.

– Den är ganska speciell 
eftersom den är en så kallad 
ren elbuss. Andra elbussar 
är inte bara eldrivna, men 
denna är det. Jag tror att vi 
kommer att bli först i Sveri-
ge med detta, säger Annika 
Friberg.

Tanken är att elbussen 
lätt och tyst ska kunna ta sig 
genom bostadsområdet utan 
att störa. Den nya bussen 
kommer att ha 21 sittplatser, 
en rullstolsplats och dessut-
om plats för stående passa-
gerare. 

– Ibland har det varit så 
många som vill med att alla 
inte har fått plats. Det är trå-
kigt när inte alla kan komma 
med samtidigt, säger Markus 
Lissjanis.

– Det går från inget till 
knökfullt och det lär ju bli 
mer när det blir kallt och 
slaskigt.

SOFIA KARLSSON

Hur har Maden-
bussen påverkat 
ditt resande?

Åsa Jonasson, Älvängen
– Den har gjort att jag slip-
per vänta här nere så länge. 
Innan tog jag 411 men den 
är inte anpassad till tågen 
på samma sätt.

Emma Svärd, Älvängen
– Den underlättar när jag 
ska hem. Jag kan ta den 
här bussen istället för att 
behöva gå.

Stefan Tidlund, Älvängen

– Det går snabbare nu. I 
alla fall till Trollhättan. Hem 
går det inte lika snabbt. 
Bussen är anpassad efter 
Göteborgståget och inte till 
Trollhättetåget. Innan gick 
jag, så det behöver jag ju 
inte göra nu.

En oväntad ökning av kommu-
nens barn fi ck Ales förskolor att 
plötsligt fyllas. 

De tidigare köfria förskolorna 
stod under sommaren inför ett 
dilemma.

Barnen blir allt fl er i Ale kommun. Vad 
som verkade vara en lugn situation ut-
vecklades över sommaren till platsbrist 
på kommunens förskolor.

– De små barnen har bara ramlat 
in i vår förskolekö, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Elena Fridfelt.

Den oväntade ökningen berodde på 
en tillväxtprognos som slagit fel. 

– Prognoserna tidigare år har stämt 
på totalen, men i år gjorde den inte det, 
förklarar Elena Fridfelt.

– Vi kommer att se närmare på om 
tillväxtprognosen är tillräcklig eller om 
vi behöver leta efter ett vassare verktyg 
framöver.

Kön till Ales förskolor kommer inte 
att bli långvarig. Tillfälliga lösningar 
i form av paviljoner ska sättas upp så 
snart det är möjligt.

– Vi kollar just nu på hur många till-
fälliga förskoleavdelningar som behövs 
och kommer sedan att bedöma hur 
många nya lärare som behöver anställas 
till dessa, säger Elena Fridfelt.

– Alla barn kommer att få en plats på 
sin egen ort.
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Oväntad kö till förskolan i Ale

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

Utmarksv. 20, 442 39 Kungälv • evidensia.se • 0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppen mottagning mellan 8-10 
måndag - fredag, övrig tid tidsbokning

OBS! I september byter vi växel. Skulle det någon dag inte 
gå att komma fram på vårt ord. nummer är ni välkomna 

att ringa 0708-250914.

Vi fortsätter succén med

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Markus Lissjanis har kört Madenbussen sedan starten för ungefär en månad sedan. Han tycker att 
projektet är lyckat och tror att det kommer att bli en ännu större succé framöver.
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