
Så var beslutet taget. Onsdagen den 
2 maj kommer infrastrukturminis-
ter, Åsa Thorstensson (c), till Ale 

kommun för att inför ögonen på bland 
andra flertalet högt uppsatta generaldi-
rektörer ta det första spadtaget. Trots att 
vägen har planerats sedan tidigt 1990-tal 
känns det ändå som att det är nu det ska 
börja på allvar. Jag undrar just vad en sån 
som Bert Andersson (före detta stadsarki-
tekt) tänker när jag skriver så. Han har levt 
med den här "planerade" vägen så länge att 
han säkert knappt reagerar. Det har ju varit 
många turer och ibland har det svängt så 
kraftigt att hela projektet ifrågasatts. Fast 
om en månad så står vi där vid första spad-
taget. Jag tänker stå där med kameran i 
högsta hugg. Det blir en historisk dag, värd 
att dokumentera ur alla vinklar. Sedan att 
jag fortfarande tror att vi bygger vägen på 
ett skredriskområde och att jag fortfaran-
de vaknar av mardrömmar där jag befin-
ner mig i en u-båt vilt letande efter mina 
tillhörigheter på älvens botten är en helt 
annan historia. Livet mår bra av lite spän-
ning.

Med det första spadtaget för väg- och 
järnvägsutbyggnaden tar vi ett stort kliv in i 
en helt ny epok. I den kommande tidsperi-
oden kommer mycket att förändras till det 
bättre så vi har all anledning att fira dagar 
som denna. Vad sägs om knappa tjugo mi-
nuter med pendeltåget till Göteborg? Vi 

får en infrastruktur som blir både trygg 
och säker för alla – oavsett vilket fordon 
du väljer. Älvstranden blir mer tillgäng-
lig och älven i sig blir mer synlig när väg-
banan höjs upp. Bäst av allt är nog ändå att 
trafikljusens röda dagar nu är räknade – på 
allvar.

Mitt i all denna glädje över en stor ut-
byggd infrastruktur i älvdalen hopar sig 
orosmolnen. Det är lite märkligt ändå. För 
nu när Ale har blivit riktigt attraktivt – och 
det lär inte bli sämre av pendeltåg och mo-
torväg – så har vi inte råd att bygga fler hy-
resrätter. Alebyggen redovisade en rekord-
vinst på bolagsstämman i måndags, men 
flaggade samtidigt för att bolaget behöver 
göra vinster för att klara renoveringarna 
av det bestående fastighetsbeståendet. Att 
bygga fler nya hyresrätter i någon större 
omfattning verkar inte vara aktuellt. Det 
måste man hitta lösningar på för om Ale 
ska dra nytta av den framtida expansionen 
och den vunna attraktionskraften så behövs 
fler hyresrätter.
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