
ALAFORS. Över 30 Alv-
hemsbor väntade på 
kommunfullmäktiges 
ledamöter utanför Med-
borgarhuset i Alafors i 
måndagskväll.

Det var ett sista des-
perat försök att få 
ordentligt gehör för att 
placera ett trafikmot i 
Alvhem.

Vägverket har före-
språkat alternativ 
Grönnäs som är 6 mil-
joner kronor billigare, 
men utreder nu också 
ett alternativ i Alvhem 
norra i anslutning till 
pendeltågstationen i 
Tingberg.

Fullmäktigesammanträdet 
kom att mestadels handla om 
väg- och järnvägsutbyggna-
den. Förutom att Alvhems-
borna redan innan mötet de-
klarerade sin ståndpunkt i 
frågan om var det norra tra-
fikmotet bäst bör ligga hade 
också BanaVäg i Väst ett 
längre anförande. Ida Matts-
son, informatör, redogjor-
de dels för informationsarbe-
tet dels visade hon en ny film 
som illustrerar utbyggnadens 
betydelse för regionen. Ale-
borna är nu välkomna att ta 
del av den nya utställning-
en över väg- och järnvägs-
byggnaden som sedan några 

veckor finns i informationslo-
kalen i Nol.

– Det finns också ett 020-
nummer att ringa om det finns 
frågor, sa Ida Mattsson.

Elaine Björkman (s) ställ-
de en bekymmersam fråga.

– Stämmer det att järnvägs-
utbyggnaden redan är fram-
skjuten två år? Jag hörde det 
på radion.

Frågan kunde inte besva-
ras, men om tidsplanen för-
ändras kommer det naturligt-
vis att meddelas. För tillfället 
gäller att väg och järnväg ska 
vara utbyggt och klart för in-
vigningen 2012.

Interpellation
Jan Skog (m) hade ställt en 
interpellation till kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s), beträffande lo-
kaliseringen av en ny trafik-
plats i Grönnäs alternativt 
Alvhem. Skog menar att ett 
av majoritetens tyngsta argu-
ment för att placera motet i 
Grönnäs nu är borta. Jord-
reningsanläggningen som fö-
retaget RGS90 ville etablera 
i Skepplanda och som skulle 
medföra en kraftigt ökad tra-
fikmängd blev inte av. Dessut-
om har det tagits beslut om en 
pendeltågstation i Tingberg, 
strax norr om Alvhem, vilket 
borde tala för vikten av en 
trafikplats i nära anslutning. 

Området runt pendeltågsta-
tionen borde, enligt Skog, 
samplaneras ihop med Lilla 
Edets kommun.

Jarl Karlsson är av en annan 
uppfattning och redogjorde 
för sitt ställningstagande.

Grönnäs förordas
– Det finns skäl som talar för 
Grönnäs och skäl för Alvhem. 
Min sammanvägda bedöm-
ning är dock lika tydlig som 
tidigare. Grönnäsalternati-
vet förordas. Det är bra för 
utvecklingen av Skepplan-
da och definitivt inte dåligt 
för Alvhem. Alvhemsbor-
na kommer att få åka något 
längre sträckor på lokalvägen 
innan man når E45, men till-
gängligheten till en ny tågsta-
tion i Tingberg för Alvhem 
och Lödöse avgörs inte av 
trafikplatsens läge, sa Karls-
son bland annat.

Roland Wall (c) gav sig 
också in i debatten.

– Jag tycker det är märk-
ligt att samtliga tätorter i Ale 
utom Alvhem har fått ett tra-
fikmot. Det är, enligt min be-
dömning, ett måste för att den 
handels som finns ska kunna 
vara kvar. Det borde vara 
kommunledningens grund-
inställning att samtliga tätor-
ter ska ha en trafikplats för att 
ges möjlighet att växa i fram-
tiden.

Lars-Ove Hellman (s) och 
Jan Skog (m) hade en intern 
debatt om etik och moral.

– Jag minns en insändare i 
valrörelsen som handlade om 
att ge oss en handlingskraftig 
regering som satsar tillräck-
ligt med pengar på infrastruk-
turen så att vi slipper priorite-
ra bort nödvändiga satsning-
ar. Nu har ni fått en blå re-
gering. Fixa pengarna nu då, 
så slipper vi diskutera ekono-
min, påminde Hellman (s).

Jan Skog hade också valrö-
relsen i färskt minne.

– Jag vet ett parti som innan 
valet lovade att skolorna min-

sann skulle få vara kvar i både 
Starrkärr och Alvhem. När väl 
valet var över var det lika lätt 
att stänga dem, som det var att 
sprida falska löften före val-
dagen.

 Nu inväntas uträkningen 
av kostnaderna för att lägga 
en trafikplats i Alvhem, men 
Roland Wall har en poäng i 
att det blir inte billigare med 
tiden. Ju längre allt drar ut 
desto mer kostsamt blir hela 
projektet.

Fullmäktige fick också ta 
del av rapporter från vårens 
ortsutvecklingsmöten. Thor 
Eliasson (s) berättade om 

Alaforsbornas frustration att 
inte längre kunna gå runt 
vackra Sjövallen. Markägaren 
har lagt ut hinder i sin besvi-
kelse över hur han har blivit 
behandlad av Ale kommun i 
en annan markfråga.

– Kommunen utnyttjade 
en förköpsrätt. Allt gick rätt 
till och jag ser inte att vi kan 
göra något åt det, sa kom-
munfullmäktiges ordförande 
Inga-Lill Andersson (s).
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Öppet 
hela sommaren!

Alvhemsprotester väntade fullmäktige
– Kräver trafikmot och att skolan öppnas igen

Lanthandelns framtid i Alvhem står och faller med beslutet om trafikplatsens lokalisering, det 
anser i alla fall byborna själva.

Älvängen • 0303-74 94 88

Nu ännu större utbudNu ännu större utbud
– Fina erbjudanden i vår förbutik– Fina erbjudanden i vår förbutik

PÅ FULLMÄKTIGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


