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ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet (bredvid Sportlife)

MARKSTEN

NU HAR VI ÖPPNAT VÅR BUTIK 

MED TRÄDGÅRDSTILLBEHÖR 

med produkter från: Fiskars, Gelia Belysning och pumpar från Hoze Lock

EXTRA
ÖPPET
1,5,6
MAJDå bjuder vi på fika med färska kanelbullar och glass till barnen

Återförsäljare för:
NORDFORM (g:a Skanska), HEDA 
KEYSTONE, ST:ERIK samt 
IDALA MUR

Som vanlig är butiken fylld med 
presentartiklar i natursten!presentartiklar i natursten!

30%
rabatt
i stenbutiken 

hela vecka 18

Öppningerbjudande
Öppningerbjudande

1149:-49:-
perper kvmkvm

Grå, klass 1,Grå, klass 1, 

körbarkörbar

Ni hittar oss bakom det vita 
huset bredvid Sportlife.

ALVHEM. Alvhem + 
Lödöse = sant?

Bara en provoce-
rande rubrik eller en 
fullt möjlig utveckling i 
framtiden.

Att döma av visio-
nerna som presentera-
des på förra veckans 
ortsutvecklingsmöte 
på Gläntevi har de båda 
orterna flera gemen-
samma intressen, trots 
att de ligger på varsin 
sida av kommungrän-
sen.

Det viktigaste av allt: 
Att få en trafikplats i 
Alvhem!

Ett 30-tal personer hade 
bänkat sig i Alvhem IK:
s klubbhus för att ta del av 
torsdagens ortsutvecklings-
möte. Nye presidieordföran-
den Peter Ohlsson hälsade 
välkommen tillsammans med 
Roland Wall och Jeanette 
Linde.

Det blev framtidsplaner 
som kom att diskuteras denna 
kväll. Dessa visualiserades 
med bilder av de inbjudna 
gästerna, Ann-Marie Carls-
son från Ale kommuns sam-
hällsplaneringsavdelning och 
Paul Mäkelä, planeringschef 
i Lilla Edets kommun.

Ann-Marie Carlsson infor-
merade om arbetet med den 

nya översiktsplanen och den 
utställning som nu finns att 
ta del av.

– Utställningen pågår till 
och med den andre maj. För 
er i Alvhem rekommenderar 
jag ett besök på Skepplan-
da bibliotek. Det finns möj-
lighet att lämna synpunkter 
och vi gör sedan en samman-
ställning av alla inkomna skri-
velser, förklarade Ann-Marie 
Carlsson.

Glänteviområdet
För Alvhem finns planer på 
en förtätning av det så kall-
lade Glänteviområdet för att 
ge plats åt 50-100 lägenheter. 
I planläggandet vill man också 
skapa utrymme för verksam-
het i Alvhem södra.

Mötesdeltagarna var mest 
intresserade av att få reda på 
huruvida det blir en trafik-
plats i Alvhem eller inte. Lant-
handlare Benny Mortensen 
förhörde sig om kommunens 
inställning i ärendet och fick 
svaret levererat från en annan 
åhörare, oppositionsrådet Jan 
Skog (m).

– Det är aningen splittrat. 
Majoriteten förordar Grön-
näs och oppositionen vill se 
trafikplatsen i Alvhem. Det 
finns också ett starkt önske-
mål från Lilla Edets kommun 
om att trafikplatsen ska bli i 
Alvhem. Göteborgsregionen 
har en del att säga till om, men 

för att de ska lägga sig i frågan 
krävs det att vi i Ale kommun 
är överens, sade Skoog och 
kvällens andre talare, Paul 
Mäkelä, fyllde i:

– Vi förstår att det inte är 
samhällsekonomiskt försvar-
bart att ha en trafikplats i 
Lödöse och därför har vi för-
ordat en trafikplats i Alvhem, 
i nära anslutning till tågstatio-
nen. Utredningen som Väg-
verket nu gör har Ale kommun 
ställt sig bakom och det är vi 
väldigt tacksamma för.

Tågstation
Paul Mäkelä talade länge och 
väl om betydelsen av det tåg-
stopp, som efter kommunens 
stora påtryckningar på Väst-
trafik, kommer att bli verklig-
het i Lödöse.

– Jag väljer att säga tåg-
station, inte tågstopp. Att 
vi skulle få en tågstation var 
jätteviktigt, det har varit en 
grundbult för hela vårt tänk. 
Det finns ett beslut i kom-
munfullmäktige om att vi ska 
satsa på den södra kommun-
delen i allmänhet och Lödöse 
i synnerhet. Tågstationen är 
utgångspunkten när vi reso-
nerar om Lödöses utveckling. 
När vi kommer att få förbätt-
rade kommunikationer, med 
en utbyggd väg- och järnväg, 
blir vi en attraktiv kommun 
att bo i. Vi kommer inte att 
växa lika mycket som Ale, 

men det kommer helt klart att 
spilla över på oss, sade Mäkelä 
och fortsatte:

– Tågstationen kommer att 
bli knutpunkten, en mötes-
plats för människor som bör 
generera en naturlig utveck-
ling för verksamhet. Lägg 
därtill att vi har en interna-
tionell klassad hamn.

På frågan om vad tågstatio-
nen är tänkt att heta svarade 
Paul Mäkelä.

– Alvhem/Lödöse är ett 
namn som har diskuterats.

– Helt fel! Det borde vara 
Alvhem norra, skojade Benny 
Mortensen.

– Eller Lödöse södra, kon-
trade Mäkelä.

Helt klart är att Alvhem 
och Lödöse har en hel del 
gemensamma intressen, inte 
minst det faktum att invånar-
na gärna ser en trafikplats i 
Alvhem.

– Sunt förnuft borde gälla! 
Det borde vara självklart 
att trafikplatsen ska ligga 
i Alvhem och inte i Grön-
näs, men risken är väl att 
det har gått prestige i ären-
det. På nästa möte vill vi ha 
svar om hur kommunledning-
en tänker agera, uppmanade 
församlingen.

Frågan går alltså vidare.

PÅ GLÄNTEVI
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Framtidsvisioner på Gläntevi
– Trafikplats i Alvhem ett måste

ÄLVÄNGEN.  Det blir en 
soaré igen.

Upplaga nummer 31 
sätts upp den 7 juni i 
Älvängens kulturhus.

Aroseniusskolans 
elever strejkade i förra 
veckan och det gav 
önskvärt resultat.

Förra torsdagen utbröt en 
strejk på Aroseniusskolan i 
Älvängen. Skälet var skol-
ledningens beslut att avbryta 
soaréarbetet. Engagemang-
et ansågs för dåligt på skolan. 
Eleverna krävde en andra 
chans och en demokratisk för-
handling om soaréns framtid. 
Nu har elevrådet genomfört 
en grundlig enkät bland elev-
erna på skolan och skolled-
ningen har tydligt informe-
rat vilka krav som ställs. 290 
elever svarade sig vara villiga 
att jobba för soarén.

– Det visar att det finns en 
vilja. Nu hoppas jag att alla 
verkligen menar vad de har 
sagt. Den 7 juni har vi svaret, 
då äger soaréföreställningen 
rum. Vi har haft en kreativ 
och bra diskussion på skolan, 
berättar rektor Gerd Philips-
son.

Innan dess ska såväl tema-
dag som dagsverke genomför-
as. Behållningen av soarén, 
efter vissa omkostnader, går 
oavkortat till Barncancerfon-
den.

Händelsen med strejk och 
förhandlingar blev om inte 
annat en bra lektion i demo-
kratins spelregler.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Soarén 
räddad igen!

Paul Mäkelä, planeringschef i Lilla Edets kommun, gästade Paul Mäkelä, planeringschef i Lilla Edets kommun, gästade 
ortsutvecklingsmötet i Alvhem förra torsdagen.ortsutvecklingsmötet i Alvhem förra torsdagen.


