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STARRKÄRR. När vind-
bruksplanen funnits på 
agendan har det inne-
burit fullt hus.

Till höstens ortsut-
vecklingsmöte kom bara 
ett 20-tal åhörare.

Å andra sidan fanns 
ingen vindkraft uppsatt 
på dagordningen.

Kraftledning och vindbruks-
plan är frågor som engagerar 
byborna, vilket uppslutning-
en på tidigare möten tydligt 
har bevisat. Intresset var 
desto svalare i tisdags när 

drogsituationen och fram-
tida byggnation i Ale skulle 
diskuteras.

Drogförebyggare Tho-
mas Berggren var först ut 
att redogöra för Vaknas ar-
bete i kommunen – histo-
riskt och vilka åtgärder som 
planeras den närmaste fram-
tiden.

– Grunden i vårt arbete är 
att skapa schyssta alternativ 
för våra barn och ungdomar, 
förklarade Berggren och 
fortsatte:

– Vakna engagerar inte 
bara kommunala tjänstemän 
och politiker, vi har även fått 
med det privata näringslivet 
på ett väldigt bra sätt. Ta 
Vakna-påsen där Ica Kvan-
tum fi nns med som en sam-
arbetspartner och som givit 
en avkastning på cirka 1,8 
miljoner kronor under årens 
lopp. Det fi nns andra goda 
exempel där vi jobbar hand i 
hand med privata företag.

På gång just nu är en of-
fensiv mot de näringsidkare i 
kommunen som säljer ener-
gidrycker. Affärsinnehavarna 
kommer att tillhandahålla 
dekaler att sätta upp. Bud-
skapet till konsumenterna är 
tydligt – 15-årsgräns gäller 
vid köp av energidrycker.

– Jag hade helst sett att 
det stod 18 år, men det är 
inte genomförbart. Energid-
rycker är inget bra att dricka 
för barn och inget vidare för 
oss vuxna heller, betonade 
Berggren.

Hur ser drogsituatio-
nen ut?

– Förutom alkohol är det 
cannabisrökningen som be-
kymrar mig. Så är det i Ale, 
Göteborg och i princip hela 
västvärlden. Vi har påbör-
jat en tydlig satsning mot 
cannabis där boken ”Can-
nabis – en olycklig kärleks-
historia” är en viktig kugge. 
Målsättningen är också att 
få hit författaren, Amelie 
Andersson, och arrangera 
föreläsningar.

Efter kaffepausen fi ck 
stadsarkitekt Magnus 

Blombergsson ordet. Han 
informerade om exploate-
ring som är på gång, bland 
annat byggnationen av nya 
lägenheter i Sannum.

– När det gäller gång- och 
cykelbana från Älvängen till 
Kilandavägen så kommer 
den att vara klar under 2015. 
Det fi nns en idé om en gång- 
och cykelbana från Hultas-
jön till Starrkärr, men det är 
inte projekterat ännu.

På samma tema konstate-
rade mötesordförande, Sune 
Rydén (KD), att vägen mel-
lan Ryd och Kilanda nu hål-
ler på att asfalteras.

Magnus Blombergsson 
poängterade sedan vikten 
av tillväxt för Ale kommun 
i allmänhet och Älvängen i 
synnerhet.

– Älvängens centrum hål-
ler på att dö. Befolkningen 
räcker inte till för det han-
delsutbud som fi nns. För 
att bibehålla och eventuellt 
utöka servicen på orten krävs 
det att befolkningen ökar.

Slutligen noterades att 
föreningen Starrkärrs fi ber 
håller möte för alla intresse-
rade i bygdegården idag (läs 
tisdag). Ale kommuns fi ber-
samordnare Per Persson 
kommer att medverka.

– Svalt intresse för ortsutvecklingsmötet i Starrkärr

Inget drag utan
vindkraft på agendan

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ORTSMÖTE STARRKÄRR

Var: Starrkärrs bygdegård.

När: Onsdag 8 oktober.

Om vad: Drogsituationen i 

Ale och framtida byggna-

tioner.

Citatet: Thomas Berggren; 

”Förutom alkohol är det 

cannabisrökningen som 

bekymrar mig.”

Hur många: 20 besökare.

Drogförebyggare Thomas Berggren talade på ortsutvecklings-
mötet i Starrkärr.

Pekar uppåt. Stadsarkitekt Magnus Blombergsson redogjorde 
för den befolkningstillväxt som Ale kommun upplever.

Älvängens cen-
trum håller på 
att dö. Befolk-
ningen räcker 

inte till för det handels-
utbud som fi nns. För att 
bibehålla och eventuellt 
utöka servicen på orten 
krävs det att befolk-
ningen ökar.
MAGNUS BLOMBERGSSON

ALAFORS. Höstens orts-
utvecklingsmöten har 
rullat igång.

Först ut var Alafors på 
tisdagskvällen.

Bland de inbjudna 
gästerna fanns Håkan 
Frank, chef för polisen-
het Nordost.

Tidigare fanns en polissta-
tion, som senare blev ett po-
liskontor, i Alafors. Nu var 
polisen tillbaka på orten, om 
än tillfälligt. Ale ingår nume-
ra under polisenhet Nordost. 
Tjänstgörande poliser utgår 
från Kortedala.

– Vi får ibland höra från 
kommuninvånare att de säl-
lan ser synlig polis i Ale. Då 
ska man veta att vi hantera 
ungefär 1 700 händelser i Ale 
kommun varje år och frihets-
berövar cirka 120 personer 
för olika brott, säger Håkan 
Frank.

– Jag tycker att vi har re-
surser för att hantera de pro-
blem som fi nns i Ale. Sedan 
räcker vi inte alltid till, det 
gör vi inte någon annanstans 
heller. Det fi nns ett ständigt 
behov av trygghetsskapande 
åtgärder där många aktörer 
måste ta ansvar.

Håkan Frank redogjorde 
för den överenskommelse 
som polismyndigheten har 
med Ale kommun. Det ge-
mensamma fokuset ligger på 
ungdomarna.

– Sett till områdets karak-
tär tycker jag att situationen 
i Ale, ur polisens horisont, 
är ganska bra. Det är ingen 
brottslighet som sticker ut.

– Det som bekymrar är 
drogproblematiken. Det är 
lätt att få tag i droger i Ale, 
det är inget att sticka under 
stolen med.

Fatta kloka beslut
Håkan Frank återkommer 
till Ale och ortsutvecklings-
mötet i Skepplanda tisdagen 
den 21 oktober.

– Jag lägger upp en ram 
för det jag ska prata om, hur 
vi ser på polisverksamheten i 

Ale. Sedan är jag angelägen 
om att få till stånd en dia-
log med mötesdeltagarna. 
Vilka är det som känner till 
Ale bäst? Det är naturligtvis 
kommuninvånarna. Kan de 
ge oss information så är det 
lättare för oss att fatta kloka 
beslut, säger Håkan Frank.

Tisdagskvällens möte i 
Medborgarhuset vidrörde 
också den verksamhet som 
fi nns i Ahlafors gamla spin-
nerifabrik. Kristina Hal-
lams, enhetschef inom In-
divid och familjeomsorgen i 
Ale kommun, redogjorde för 
arbetet som görs för ensam-
kommande fl yktingbarn och 
hur ungdomsboendet Spin-
neriet fungerar.

Ett 20-tal personer med-
verkade och mötespresidiet 
bestod av ordförande Erik 
Karlsson, som hade sällskap 
av Thor Eliasson och Åke 
Niklasson.

JONAS ANDERSSON

Polisen på besök i Alafors

Håkan Frank, chef för polisen-
het Nordost, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Medborgar-
huset, Alafors.

ORTSMÖTE ALAFORS

Var: Medborgarhuset.

När: Tisdag 7 oktober.

Om vad: Ungdomsboende 

och polisens uppdrag i Ale.

Citatet: Håkan Frank; ” Det 

fi nns ett ständigt behov av 

trygghetsskapande åtgärder 

där många aktörer måste ta 

ansvar.”

Hur många: 20 besökare.
narhalsan.se/alvangenvardcentral

Riskerar du att bli
allvarligt sjuk av influensa?

Välkommen att vaccinera dig på Närhälsan Älvängen vårdcentral!

Vi har drop-in följande datum:

23/10, 24/10 och 28/10 kl 13:00–16:30
29/10, 3/11 och 5/11 kl 13:00–15:00

För dig som tillhör någon av grupperna ovan kostar det 100 kronor, för 
övriga kostar det 180 kronor. Bär gärna kortärmat.

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att
skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större
risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

• har fyllt 65 år
•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder:
 -  kronisk hjärt- eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, kraftigt nedsatt

 immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, kronisk lever- eller 
njursvikt,extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
• är gravid
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