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Luciatåg 
kl 12.00

30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Korvgrillning
Glögg

Kaffe med juldopp
Lotterier 

Tomtejakt med  
fina vinster

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel, Sagohörna, 

lördag 29 november 11-15

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

Repmagi  

med Mr Junior  

kl 13.00

Ales vision till 2025 är 
Ale - Lätt att leva. 
I denna vision kan 

man läsa följande rader: ”I 
Ale antar vi utmaningar med 
lust och energi. Vi underlättar 
vardagen, förädlar vår service 
och värnar om den gemensam-
ma livsmiljön. I Ale inspireras 
vi att följa våra drömmar och 
här är det lätt att leva.” Om 
visionen ska uppfyllas 2025 så 
finns det mycket att jobba på. 
Som småbarnsförälder är det 
inte alldeles enkelt att leva i 
kommunen. Ale kommuns 
problem är att de inte ser 
helheten, inte kan tänka i nya 
banor eller se alternativa lös-
ningar. Ett holistiskt synsätt 
skulle kommunen tjäna på. 
Självklart behövs regler och 
riktlinjer, men man behö-
ver även sunt förnuft vid 
beslutsfattande. Ett för oss 
aktuellt exempel på hur Ale 
kommun agerar, är handläg-
gandet av taxiskjuts. Förutom 
det vidriga sätt som vi blev 
bemötta på i telefon, så anser 
vi att själva handläggandet 
har stora brister. 

Barn i förskoleklass har 
i Ale kommun rätt till taxi-
skjuts om de har längre än en 
kilometer till busshållplatsen. 
Att bara bedöma ärendet 
efter avstånd och inte väga in 
den övriga trafiksituationen 
leder lätt till olämpliga beslut. 
Att inte väga in trafiksituatio-
nen är särskilt allvarligt när 
det gäller yngre barn. På Tra-
fikverkets hemsida kan man 
läsa att studier, såväl svenska 
som internationella, visar att 
barn upp till tolv års ålder 
saknar förutsättningar för 
att vid alla tillfällen visa ett 
trafiksäkert beteende. Vad är 
det som gör att man valt detta 

avstånd? Barn i förskoleklass 
behöver följas till busshåll-
platsen oavsett avstånd. Trots 
att Ale kommun väljer att 
bara låta avståndet ligga till 
grund för beslutet gör man 
tvivelaktiga mätningar av 
sträckan. Exempelvis hänvisar 
kommunen till att det är 
svårt att mäta trappor på 
kartmaterialet och därmed tas 
sträckan inte med i beräk-
ningen. För oss har beslut 
fattats enbart utifrån det som 
går att avläsa i kartmaterialet, 
ingen inspektion har gjorts 
på platsen. Om Ale kommun 
inspekterat så hade de sett att 
den väg som barnen skall gå 
är en grusväg utan trottoar, 
där man får köra 70 kilometer 
i timmen. Dessutom vinter-
väghålles inte delar av vägen, 
vilket leder till ytterligare 
säkerhetsrisker.

Med anledning av ovanstå-
ende känns det ännu mer fel 
att familjer i samma område 
får olika beslut avseende tax-
iskjuts. I vårt fall har två barn 
som bor tre-
hundra meter 
ifrån varandra 
separerats 
genom att den 
ena blivit be-
viljad taxiskjuts 
men inte den 
andra. Det 
är dessutom 
ännu svårare 
att förklara 
besluten för 
sitt barn när 
man inte anser 
att beslutet är 
taget på rim-
liga grunder! 
Att grannens 
barn åker i taxi 
medan den 

andra familjen får sätta sig i 
bilen och köra efter vid sam-
ma tid är nu vår verklighet. 
Det blir inte bättre av att man 
vet att det finns plats i taxin. 
När man dessutom värnar om 
miljön blir det horribelt! 

Att låta barnen åka med 
skolskjutsen känns inte som 
ett relevant alternativ då det 
är bussar i linjetrafik. Alla bäl-
ten i bussarna fungerar inte. 
En del bälten vill inte heller 
låsa upp sig, vilket är mycket 
stressande för barnet då det 
skall gå av bussen utan hjälp. 
När bussen kommer från sko-
lan till Alvhem så anser Ale 
kommun att barnen skall åka 
förbi sin hållplats, följa med 
bussen till ändhållplatsen och 
sedan åka med tillbaka igen. 
Detta för att lösa problemet 
med att det saknas övergång-
ställe vid busshållplatsen 
norrut. Ale kommuns lösning 
fungerar inte i praktiken då 
det varje dag går barn över 
vägen efter att de kommit 
med skolbussen. På denna 

väg är det tillåtet att köra 70 
kilometer i timmen! Skall det 
behöva hända något innan 
Ale kommun tar sitt förnuft 
till fånga?

Om Ale kommun verkli-
gen skulle visa att de strävar 
mot vision 2025, med både 
hänsyn till elever och miljö, 
borde de införa en skolskjuts i 
kommunens egen regi. Vilken 
exempelvis skulle kunna 
hämta upp alla elever som 
skall till skolor i Skepplanda. 
Förslagsvis kan skolskjutsen 
hämta elever på trafiksäkra 
platser i Alvhem, exempelvis 
Gläntevi. Det finns mycket 
att vinna med detta förslag. 
Allt ifrån att Ale kommun får 
enklare handläggning och 
färre resor att administrera. 
Det leder dessutom till färre 
antal bilar som i sin tur leder 
till mindre utsläpp och till 
säkrare miljö vid skolan ge-
nom den minskade trafiken.

Ale – Lätt att leva?
Ragnhild & Daniel Ohrgren 

Josefine & Sebastian Ottersten

En ny 400 kv-ledning 
är planerad mel-
lan Skogssäter och 

Stenkullen. Den är tänkt att 
dras genom Trollhättans, 
Stenungsunds, Lilla Edets, 
Kungälvs, Ale och Lerums 
kommuner. 

Svenska Kraftnät, som är 
entreprenör, har hos oss i 
Ale haft möten, som de kall-
ar samråd. Dessa möten var 
välbesökta och protesterna 

mot ledningen var kraftiga 
och enhälliga. 

Naturskyddsföreningarna 
i samtliga kommuner samt 
länsförbundet har i skrivel-
ser framfört skarp kritik mot 
bristfälligt samrådsunderlag 
och att Svenska Kraftnät 
inte tar hänsyn till inkom-
na synpunkter. Samråden 
har framstått som tomma 
formaliteter i en skendemo-
kratisk process. 

Naturskyddsföreningen i 
Ale anser i korthet: 

1. Behovet av ledningen 
är oklart och bygger på 
prognoser om en sam-
hällsutveckling som inte är 
hållbar. 

2. Föreslagen lednings-
dragning är oacceptabel 
med hänsyn till påverkan på 
naturvärden, kulturvärden, 
landskapsbild och friluftsliv, 
men kanske framförallt med 

hänsyn till de människor, 
som kommer att leva nära 
ledningen. 

3. Om ledningen nödvän-
digt måste byggas, skall den 
grävas ned. Tekniken finns. 

4. Om Svenska Kraftnät 
struntar i alla synpunkter 
som framförts och ändå tän-
ker bygga en ny luftledning 
skall den gå i redan befintli-
ga kraftledningsgator. 

Naturskyddsföreningen i Ale

Efter invigning av 
Alependeln ekar ordet 
förtätning i Ale. Bygg 

tätare i våra samhällen uppre-
pas i alla sammanhang. Är det 
rätt? Missar vi grundläggande 
värden som gjort vår kommun 
till vad den är? 

Missförstå inte detta. 
Naturligtvis måste vi kunna 
ta oss till tågpendeln och 
det ganska kvickt. Pendeln 
till Göteborg är en viktig 
pulsåder. Men, vi måste ba-
lansera detta ensidiga rop på 
förtätning av bostäder med att 
prata andra värden. Invånare 
i Ale ska inte bara bo här. Det 
är minst lika viktigt att kunna 
verka, arbeta och uppleva i 
Ale. Utan en genomarbetad 
konsekvensanalys av förtät-
ning riskerar vi att hamna i en 
återvändsgränd. 

Det är ett faktum att om 
förtätning ska vara överordnat 
allt annat så tar vi människors 
mötesplatser i anspråk, vi tar 
bort möjlighet till bostadsnära 
grönska, oaser och rekreation. 
Vi sätter boendemiljö och 
folkhälsa i andra rummet. För 
att attrahera blivande Alebor 
så ser jag en tendens att be-
fintliga Alebor glöms bort.

Ett exempel är förtät-
ningen på 
Klöverstigen 
i Nödinge 
som röstades 
igenom i 
samhällsbygg-
nadsnämn-
den. Hyres-
hus byggs 
på befintlig 
innergård 
samtidigt som 
centrumstudie 
ska börja ta 
form. Na-

turligtvis skulle detaljplanen 
aldrig släppts igenom. Inte 
minst med tanke på komman-
de centrumstudie inklusive 
Klöverstigen. Ett argument 
som återkom för att bygga var 
närheten till rekreation och 
grönytor som ligger öster om 
Klöverstigen. Ett argument 
att ha respekt för. Dessvärre 
hann knappt förtätningen 
klubbas igenom innan röster 
gör gällande att det området 
också bör bebyggas och iden 
om konstgräs just där går om 
intet. 

En ökad satsning på 
gång- och cykelvägar som 
ytterligare knyter ihop våra 
samhällen med tågpendeln är 
viktig. Det ökar resandet att 
även få med de som inte bor 
i direkt närhet till pendeln 
genom utbyggda gång- och 
cykelvägar. 

Sänk pulsen i ordet för-
tätning. Ta sikte på helheten 
i våra orter 
och fridlys 
områden för 
mötesplats, 
rekreation 
och grönska. 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

ADVENT  

I VÅRA KYRKOR
Tunge kyrka

Adventsmusik  

LÖRDAG 29 nov kl. 17.00

Anette Svennblad och Eva-Lena 

Bergqvist - Duettsång

Marie Lindqvist - Flöjt

Ingemar Martinsson - trumpet

Ida Olenius - Präst

Skepplanda kyrka

Gudstjänst söndag kl 10.00

Skepplanda kyrkokör

Lars Ingvarsson, solo

Mika Auvinen - präst

S:t Peder kyrka  

Familjegudstjänst söndag 30 

november kl 10.00

Bibelutdelning

Medverkande:

” Änglakören”

Marie Lindqvist: Flöjt

Jonas Karlsson: Trumpet

m.fl

Ida Olenius: Präst

Ale-Skövde kyrka

Mässa söndag kl. 12.00

Lödöse kyrkokör

Marie Lindqvist - Flöjt

Jonas Karlsson - Trumpet

IIda Olenius - Präst

Hålanda kyrka

Gudstjänst söndag kl 12.00

Mika Auvinen - präst

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kritik mot bristfälligt samrådsunderlag Förtätning – är vi säkra på det?

Ale – Lätt att leva?
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ÄLVÄNGEN

Tisdag 2 december kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus
• Verksamhetsrapporter
• Verksamhetsplanering

Välkomna!


