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Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

därför utökar vi vår verksamhet med 
två nya medarbetare, Harun och Alice.

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

Göteborgsvägen 89, 446 32 Älvängen,  
0303-74 60 51, aletandhalsa@telia.com

Vi utför all vanlig tandvård, hygienist-
behandling samt implantatbehandlingar!

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånRegionfullmäktige 

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 21 oktober 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 28 oktober 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

KUNGÖRELSE
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
sammanträder på Kungälvs brandstation  
tisdagen den 11 november 2014 kl. 14.00 –17.00.

Direktionen kommer bland annat att behandla följande 
ärende:

•  Budget 2015

Handlingarna finns tillgängliga på Kungälvs brandstation 
från och med 31 oktober 2014.

VÄLKOMMEN

Ove Wiktorsson                  Mona Jarehammar  
Ordförande Sekreterare

BOHUS. Bohus är en 
knutpunkt för kollektiv-
trafi ken.

Trots det saknas 
möjlighet att köpa och 
ladda kort på orten.

I samband med tors-
dagskvällens ortsut-
vecklingsmöte gjordes 
därför ett gemensamt 
uttalande till Västtrafi k 
undertecknat av presi-
diet.

Bohus med sina drygt 3 000 
invånare är den enda orten av 
motsvarande storlek i Ale som 
saknar möjlighet till konto-
laddning.

– I Älvängen exempelvis 
fi nns tre försäljningsställen. 
Då ska man också veta att 
när det gäller buss- och tåg-
trafi k så är Bohus den absolut 
kollektivtätaste och omstig-
ningstätaste punkten i hela 
kommunen, säger mötesord-
förande Lennart Dahl (C).

I sitt brev till Västtrafi k 
framför invånarna sitt absolu-
ta krav på Västtrafi k att tillse 
att Bohusborna återigen skall 
ha möjlighet att köpa och lad-
da kort.

– Det är naturligtvis oac-
ceptabelt ur kund och resan-
desynpunkt att denna service 

inte fi nns i Bohus, säger Dahl.
Lokaltidningen har tidiga-

re berättat om att ägarna till 
den nyrenoverade servicebu-
tiken i Bohus centrum gärna 
skulle tillhandahålla tjänsten. 
Det framgår också i brevet till 
Västtrafi k.

Jerker Landin informera-
de om hur organisationen för 
Bohus Räddningstjänstför-
bund är uppbyggd i Ale och 
Kungälvs kommuner.

– Vi har en heltidsstation i 

Kungälv och därtill fyra del-
tidsstationer, varav två i Ale, 
Nol och Surte. Vi servar cirka 
70 000 invånare, har en bud-
get på 60 miljoner kronor och 
är 135 anställda, berättade 
Landin som också berätta-
de om den samverkan kring 
utbildning som fi nns med 
Mimers hus.

Med anledningen av det 
häftiga skyfall som inträffade 
den 19 maj och som medförde 
att lokalvägen vid Lilla Viken 
spolades bort hade mötet bju-
dit in Peter Fahar, va-chef 
i Ale kommun, och Anders 
Jansson, verksamhetschef för 
samhällsbyggnadsavdelning-
en. Medverkade gjorde Ove 
Nordmark från konsultfö-
retaget Sweco. Kontentan 
av anförandet var att det nu 
pågår en utredning med för-
bättringsförslag som ska pre-
senteras första kvartalet 2015.

Marianne Lyckman re-
dogjorde för Kyrkans Försko-
la i Nödinge församling. Det 
fi nns en avdelning i Nödinge 
och en i Bohus.

Björn Järbur presenterade 
sig själv och vad uppdraget 
som kommunchef innebär. 
Han pratade om utvecklings-
arbetet inom skolan och am-
bitionen att få Ale att växa. 
Järbur uttryckte också att 
Nödinge och Älvängen är de 
centralorter som kommunen 
satsar på.

– Det går inte att ha ett 
centrum i varje by. Handeln 
styrs av underlaget.

Samtidigt passade mötes-
deltagarna på att än en gång 
vädra sitt missnöje över rå-
dande situation i Bohus cen-
trum där fl era affärslokaler 
gapar ödsligt tomma. Budska-
pet var att Alebyggen jobbar 
vidare med frågan.

Problemet för fotgängare 
att tag sig över på motsatt sida 
vid rondellen Jordfallsbron 

kom upp på punkten övriga 
frågor. Presidiet lovade att 
skicka ärendet vidare till Tra-
fi kverket och återkomma med 
svar på vårmötet.

Elljusspåret vid Jennylund 
kom också upp på agendan. 
Per Carlsson från Bohus 
IF Friidrott kunde själv inte 
närvara på mötet, men i en 
skrivelse som lästes upp fram-
kom att problemet med ljuset 
troligen beror på ett brott på 
ledningen efter åsknedslag. 
Personal från Ale El ska nu 
undersöka varför halva spåret 
är släckt och varför proppar-
na går ideligen. Samtidigt 
fi ck åhörarna veta att Bohus 
IF håller på att röja upp runt 
spåret, så att det ska bli ljusare 
och trevligare att röra sig runt 
och i det.

JONAS ANDERSSON 

ORTSMÖTE BOHUS

Var: Bohus servicehus.

När: Torsdag 30 oktober.

Om vad: Redogörelse om 

arbetet efter översväm-

ningen i Bohus tidigare i år, 

presentation av kommun-

chefen Björn Järbur och 

hans uppdrag.

Citatet: Lennart Dahl: ”Bo-

hus är den kollektivtätaste 

punkten i hela kommunen”.

Hur många: 70 besökare. 

Bohus är den kollektivtätaste punkten i hela Ale kommun, men servicen att kunna köpa och ladda kort saknas. Frågan diskuterades på 
torsdagens ortsutvecklingsmöte som beslutade att sända en skrivelse till Västtrafik. 

Svalt intresse 
i Älvängen
ÄLVÄNGEN. Knappt 
40 personer kom till 
Aroseniusskolan och 
ortsutvecklingsmötet i 
tisdags.

Renhållning, grann-
samverkan och rädd-
ningstjänst lockade 
inte.

– Något fel är det när 
så få kommer, säger 
mötesordförande 
Anitha Kristiansson.

Ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen brukar vara väl-
besökta tillställningar, så 
dock ej denna gång. Ren-
hållningschef, Carina 
Åberg, hade förvisso inte 
mycket att säga om den 
förändrade sophantering-
en i Ale. När aleborna ska 
gå från säck till kärl är det 
fortfarande ingen som vet.

– Vad alla däremot pratar 
om är hur illa det ofta ser 
ut vid våra återvinnings-
platser, men det är inte 
en kommunal fråga. Det 
är Renova som ska sköta 
dessa, även om kommunen 
hjälper till, säger Anitha 
Kristiansson.

B r o t t s f ö r e b y g g a r e , 
Lotti Klug, informerade 
om grannsamverkan och 
vikten av att hålla gran-
nar informerade när man 
är bortrest en längre tid. 
Det är viktigt att sopsäck-
en sätts i och att brevlådan 
töms så inget signalerar i 
onödan. 

Anders Eriksson infor-
merade om Bohus Rädd-
ningstjänstförbund som 
tjänar 71 000 invånare och 
utför 900 räddningsinsats-
er årligen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Det är naturligt-
vis oacceptabelt 
ur kund och re-
sandesynpunkt 

att denna service inte 
fi nns i Bohus,
LENNART DAHL

– Uttalande från ortsmötet i Bohus
Kräver kontoladdning för kollektivtrafi ken
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