
På det chartrade skeppet MS/Walona 
gavs i onsdags en stor mängd välför-
tjänta lovord till alla som hittills varit 

involverade i planeringen av den gigantis-
ka väg- och järnvägsutbyggnaden som nu 
stundar mellan Göteborg och Trollhättan. 
Media, tjänstemän på olika nivåer, kom-
munpolitiker, landshövdingen, generaldi-
rektörer och inte minst infrastrukturmi-
nistern fanns med ombord. Arrangemang-
et var förstklassigt. Självklart är det från 
älven man ska skåda dalen, där en av Sve-
riges största utmaningar när det gäller in-
frastrukturutbyggnader väntar. Göta älv 
är vår äldsta transportled, men också den 
minst nyttjade. Det är nog också vår mest 
bortglömda ägodel. En av effekterna med 
en utbyggd väg- och järnväg är att älven 
ska göras mer tillgänglig. Det är i så fall 
ett oerhört värdefullt tillskott, något vi 
alla kände ombord på MS/Walona då hon 
långsamt färdades upp för en spegelblank 
älv. Därifrån kunde vi också se hur nära det 
är mellan berg och vatten. Att samtidigt då 
tala om hur en väg med motorvägsstandard 
och en dubbelspårig järnväg snart ska dra 
fram, är fascinerande. Jag har länge tvivlat 
på hur detta ska kunna  bli verklighet. Efter 
att ha lyssnat till alla statliga verks profes-
sionella bedömare som utan darr på stäm-
man svarar; "Det är inga problem, men 
det kräver stora resurser och avancerad 
teknik", är det väl dags att ge sig.
Fast att dubblelspår med fem pendeltåg-
stationer och en fyrfältsväg ska stå klart 
mellan Göteborg och Trollhättan 2012 
kommer jag aldrig att tro på. Kanske 

kommer det en dag, då jag får ge mig även 
på den punkten. Ingen är i så fall glada-
re än jag.

Utbyggnaden när den nu startar kan 
bli ett riktigt klipp för Ale. Tillskapas till-
räckliga ytor för exempelvis företagsetable-
ringar kan antalet arbetstillfällen öka rejält. 
Varför ska de välja Ale? Tja, om de tidiga-
re har valt trångbodda Göteborg kan det 
inte vara svårt att rikta blickarna åt Ale ef-
tersom avståndet hit minskar med hälften. 
Om det idag tar cirka 35 minuter med bil 
från Älvängen till Göteborg i morgontra-
fiken kommer samma restid med tågpen-
deln att vara knappa 18 minuter i framti-
den. Därmed är Ale plötsligt en stark del av 
Göteborg. Att sedan kunna bo så nära stor-
staden och ändå ha skogen som trädgård 
gör att bostadsexploatörerna kommer att 
stå på rad.

Med andra är utbyggnaden av vägen- 
och järnvägen genom Göta älvdalen ett 
klipp för samtliga berörda kommuner. Hur 
stort det blir är upp till dem själva, men 
självklart måste planerna först förverkligas. 
Det får inte bli en ny "E6:a till Oslo"...
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En historisk dag, men 
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Älvblomman, Älvängen
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Jag säger Hjärtligt Tack till mina kunder och 
samarbetspartner för 15 fina år. 

Samtidigt önskar jag min efterträdare 
Kerstin Tilander lycka till.

Katarina Johansson
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Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!
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