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ALAFORS. Det var bitvis heta diskus-
sioner som kom att prägla tisdagens 
ortsutvecklingsmöte på Pelarteatern.

Mötesdeltagarna riktade sin besvi-
kelse mot Lennart Zackrissons ovilja 
att iordningställa en vägstump, som 
skulle göra det möjligt för allmänhe-
ten att åter kunna promenera runt 
Hältorpssjön.

Ett antal personer i församlingen 
passade också på att vädra sitt 
missnöje över kommunens förslag på 
att enkelrikta Ledetvägen.

Ett 50-tal personer hade vikt tisdagskvällen 
för att säga sin mening på Alafors ortsutveck-
lingsmöte. Presidiet som 
välkomnade gästerna var 
till viss del förnyat. Ord-
föranden Thor Eliasson 
och sekreteraren Margare-
ta Nilson fanns att känna 
igen sedan tidigare, men 
dessa har nu fått sällskap av 
Thore Skånberg och Åke 
Niklasson. Den sistnämn-
de hade emellertid fått för-
hinder och kunde inte närvara.

Den första timmen kom att bli den informa-
tiva delen av mötet, de fräna diskussionerna lät 

vänta på sig till efter pauskaffet. Thore Skån-
berg inledde genom att berätta om Nya Ala-
forsgruppens arbete, som startats för att bibe-
hålla historiska värden men som samtidigt ska 
generera en utveckling av samhället. I gruppen 
ingår förutom Thore Skånberg även Emris 
Olsson och Jeannette Westlén.

Uppfräschning i samhället
– Vi har ett intresse och en ambition om att 
kunna påverka politiker och tjänstemän för att 
få till stånd en utveckling av Alafors. Vi ser den 
gamla spinnerifabriken som kärnan i samhäl-
let. Ska Alafors bli en mer attraktiv boendeort 
krävs också en bättre samhällsservice, förkla-
rade Thore Skånberg och tillade:

– Redan nu har vi kunnat se en uppfräsch-
ning i samhället och för det 
har vi att tacka Alafors störs-
ta markägare, Svenska Sten-
hus.

Som representant i Nya 
Alaforsgruppen och tilli-
ka ordförande i Ahlafors IF 
berättade Skånberg också 
om den utveckling som nu 
håller på att ske av Sjöval-
len (se sporten) och planer-

na för den gång- och cykelväg som ska anläg-
gas från Alingsåsvägen till idrottsplatsen, med 
start nästa vår.

– Självklart är fler ortsbor välkomna att 
ansluta sig till den här konstellation. Vi är 
ingen självpåtagen grupp utan ser gärna att 
vi blir fler, avrundade Skånberg.

Harald Axberg och Jeannette Westlén 
från Ahlafors Fria Skola var inbjudna för att 
informera om sin verksamhet och dess vi-
sioner. 

– Terminen 07/08 ska vi ha förskoleklass år 
1-9, ha cirka 220 elever och vara 23 heltids-
anställda, avslöjade Jeannette Westlén.

Åhörarna fick också ta del av ett bildspel 
där ritningarna för en framtida skola i Ala-
fors fabriker presenterades.

– Det är så här vi vill att det ska bli. Vi 
vill att hela området ska leva upp. I fabriken 
skulle det finnas plats för mycket mer än bara 
en skola, bland annat hantverk, kultur och 
friskvård. Fastighetsägaren ser också möjlig-
heten att kunna bygga en idrottshall som vi 
skulle kunna nyttja dagtid och Ahlafors IF 
kvällstid, sade Westlén.

Två heta potatisar
Två heta potatisar stod på dagordningen 
efter fikastunden. På tidigare ortsmöten har 
Alaforsborna ondgjort sig över den numera 
begränsade möjligheten att kunna ta sig runt 
Hältorpssjön. Ett stycke väg har försvunnit 
och därmed försvårat framkomligheten. Den 
person som ”sitter på leken” är markägaren 
Lennart Zackrisson, som fick stå till svars 
inför irriterade bybor. 

Ale kommun har erbjudit sig att bekosta 
och färdigställa en vägstump om 60-70 meter 
som skulle lösa problemet, men Zackrisson 
är svårflörtad.

– Jag har föreslagit en deal med Ale 
kommun eftersom jag har blivit illa behand-
lad av dem vid ett tidigare tillfälle, förklara-
de Lennart Zackrisson.

Bitterheten grundar sig i att Ale kommun 
för några år sedan valde att utnyttja sin för-
köpsrätt för Hallbacken i Nödinge, något 
som inte föll Zackrisson i smaken. Nu an-
vänds dessvärre Alaforsborna som spelbrick-
or i Lennart Zackrissons personliga kamp 
mot Ale kommun.

Den sista känsliga frågan kom att beröra 
Ledetvägen. Boende i området protestera-
de mot förslaget på att enkelrikta Ledetvä-
gen för biltrafik.

– Det kommer att ske en utställning där 
ni kommer att få möjlighet att lämna era 
synpunkter. Det finns ingen nämnd i vår 
kommun som gör förändringar som går emot 
folkviljan, sade mötesordförande Thor Eli-
asson.

Med nedläggningen av Alaforsskolan i 
färskt minne var det ett påstående som långt 
ifrån alla i publiken valde att skriva under 
på.

Heta diskussioner på Alafors ortsmöte
– Och spännande framtidsvisioner presenterades
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Lennart Zachrisson försökte på tisdagens ortsutvecklings-
möte förklara varför han inte är särskild medgörlig för att få 
promenadvägen runt Hältorpssjön fullt utbyggd igen. Alafors-
bornas uttryckte sin besvikelse och flera vädjade till markä-
gare Zachrisson att tänka om.

Nya Alaforsgruppen presen-
terade sina tankar och idéer 
om hur orten ska kunna ut-
vecklas i framtiden. Den 
gamla spinnerifabriken ses 
som en självklar kärna i 
samhället.
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>>I fabriken skulle det finnas 
plats för mycket mer än bara 
en skola, bland annat hant-
verk, kultur och friskvård. 
Fastighetsägaren ser också 

en möjlighet att kunna bygga 
en idrottshall... <<


