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Jag har blivit båtägare, så 
för första gången skulle 
inte semestern bestå av 

golfspel och livsfarliga även-
tyr med att plocka Norrlands 
guld ”hjortron” bland blod-
sugande insekter och blöta 
myrar i dess alldeles under-
bara natur. Utan i sommar 
skulle det åkas båt, vilket har 
varit en härlig upplevelse – 
att se allt det vackra bland 
västkustens öar, livsfarliga 
bränningar och salta bad.
Jag har dessutom också 
tyvärr upptäckt att Ale 
kommun, med en strand-
tomt på ca 3 mil, ser lika för-
skräcklig ut från älven som 
älven ser ut från Europa-
väg 45.

Värst av allt ser det ut 
när man passerar Älvängen. 
Vackra Älvängen ser istäl-
let ut som en ”slyträdgård”. 
Sly som växer efter strand-
kanten och är 5-10 meter 
höga så att man bara anar 
att det finns ett samhälle där 
bakom. För att inte tala om 
Carlmarks gamla fabrik med 
dessa fallfärdiga byggnader 
och de ruttna träkajer längs 
industriområdet. De börjar 
bli livsfarliga, då vissa knappt 
hänger ihop. Snart kommer 
delar av dem att glida ut i 
älven och bli en fara för sjö-
farten.
Mellan 
Carlmarks 
och gamla 
frigolit-
fabriken 
går det ner 
en väg till 
älven, så att 
man till ex-
empel ska 
kunna fiska 
eller sjösätta en mindre båt, 
och det är ju bra. Där vid 
älvkanten står också en skylt 
med texten "MUSEUM". 
Naturligtvis står skylten där 
för att upplysa alla tyskar, 
holländare, danskar, norr-
män och svenskar som pas-
serar med båt, att där bakom 
finns ett museum att besöka.
Det står inte vilken sorts 
museum, utan bara museum, 
och det vet ju alla att det 
finns 100-tals olika museum. 
Då kanske det inte är så lätt 
att attrahera någon, om man 
inte ”samlar” på museum.
Eftersom vårt repslagar-
museum, vilket jag tror att 
man menar, är ganska unikt 
– kanske det enda i Europa 
–vore det på sin plats att 
kanske tala om detta.
Men varför ska man göra sig 
besvär eftersom presumti-
va besökare antingen måste  
åka från Lilla Edet eller 
från Centrala Göteborg där 
de närmaste gästhamnarna 
finns och sen ta bussen eller 
tåget till Älvängen för att 
sedan åka tillbaka till båten. 
Undrar hur många entusi-
aster som kan tänka sig att 
göra detta?
Det kan också vara så att 
marknadsförarna av museet 
har tänkt sig att man ska 
lägga till vid den cement-

platta som ligger intill skyl-
ten, som någon gång i tiden 
har varit en tilläggsplats för 
dåtidens fritidskryssare. Det 
är bara det att på ytterkan-
ten (där man skall lägga till 
med båten) sticker det ut ca 
10 cm långa, grova bultar 
ur cementen. Om man ändå 
skulle försöka och inte är så 
rädd om båten, så får den 
inte vara mer än 5 m lång 
och med ett djupgående på 
en halv meter. Det tänkta 
segmentet som man riktar 
sig till (fritidsbåtar som pas-
serar Älvängen) blir liksom 
lite urvattnat nu, speciellt 
när båtarna är omkring 10 
meter och djupgående på 
1,5 m.

Mellan gästhamnarna Lilla 
Edet och Göteborg är det ca 
5-6 timmars gång för de flest 
båtar som trafikerar älven, 
det vill säga ingenstans där 
emellan att lägga till för att 
övernatta eller bunkra på 
vägen. Ale kommun ligger 
mitt emellan dessa gästham-
nar vilket ger en lämplig dis-
tans från Lilla Edet och Gö-
teborg och en lockande plats 
att stanna upp då det finns 
muséer, affärer och restau-
ranger.

Nu när vi har så vakna po-
litiker i vår kommun, skulle 

de med sin 
framsynt-
het inför 
framtiden 
kunna se vi-
sionen där 
båtar av alla 
de slag och 
med olika 
nationsflag-
gor ligger 

förtöjda i den nya marinan i 
Älvängen eller Nödinge? 
Där båtar på väg både upp 
och ner för älven stan-
nar och övernattar, betalar 
hamnavgifter, bunkrar, shop-
par, går på museum eller be-
söker Vikingagården eller 
spelar golf.
Där Ale vänder sitt ansikte 
och riktar sitt tidigare out-
nyttjade skyltfönster ut mot 
världen, och upplyser båt-
folket om Ale kommun, vad 
som finns i form av handel 
och verksamheter, hur man 
kommer i kontakt med an-
svariga i kommunen gällan-
de företagsetableringar, köpa 
mark, avstånd till närmas-
te flygplats, att Europa väg 
45 sträcker sig ner genom 
hela Europa. Detta medium 
kommer att vida överträffa 
till exempel Ales spårvagns-
reklam både när det gäller 
kostnad och verkningsgrad. 

De som kommer med 
båtar på älven är inga fat-
tiglappar utan spenderar 
mycket pengar som kommer 
våra handelsmän till godo 
och tillför större skattein-
täkter till kommunen och 
kanske några arbetstillfällen. 
Eller vad sägs om 190 kr/kg 
för rökt makrill på Åstol, den 
tog slut på några timmar.

Större delen av alla båtar 
som passerar på älven är 
båtar som kostar från hundra 
tusen till över en miljon. 
Man kan ju tänka sig att de 
som färdas i båtarna också 
har betydande ställning-
ar, vilket betyder att det är 
rätt segment att rikta sin 
information till. Nu när 
det verkar som att meller-
sta och södra Europa an-
tingen håller på att flyta 
eller koka bort och glaciä-
rerna smälter genom för-
ändrade väderleksomställ-
ningar, kommer vårt land 
med lite svalare luft, bättre 
klimat och sin fina natur att 
bli högintressant att bo och 
etablera företag i. Man bör 
därför ta vara på läget och 
dra fördel av den bästa out-
nyttjade tillgång kommunen 
har och visa upp sig, nämli-
gen ”älven” för information. 
Genom att få passerande 
båtar/fartyg att stanna upp i 
Ale Kommun.
 
Här är mitt förslag. Vi har 
just nu ett gyllene tillfälle av 
att byggnationen av nya 45:
an och järnvägen just har på-
börjats.
Riv hela Carlmarks område, 
(kommunen äger ju redan 
området via sitt bostadsbo-
lag Alebyggen och det måste 
ju snart rivas för det ser för-
skräckligt ut från alla håll) 
Planera istället mindre och 
moderna industrilokaler på 
Skepplanda industriområde 
som ersättning till de företag 
som finns på Carlmarks.
Bygg sedan en marina för 
50-100 båtar inkluderat båt-
platser till Älvängens båt-
klubb och i samarbete med 
båtklubben.
Älvängens båtklubb har ju 
lösts in av Vägverket på 
grund av den nya järnvä-
gen, och skall kompenseras 
för detta.
Där finns ju startkapitalet 
för att påbörja en projekte-
ring för ny marina och upp-
snyggning av hela strand-
remsan. Utlys en pristävling 
bland arkitektstudenter för 
att få fram förslag.

Och kära ni som bestäm-
mer, det är bråttom så sätt 
fart. Vägverket och båtklub-
ben måste snart ta ett beslut 
om ny båthamn och nya 
uppläggningsplatser.

Enligt Sjöfartsverket pas-
serar ca 3500 fritidsbå-
tar/år Trollhättans slussar 
och därmed även Ale. Man 
måste säga att Ale kommun 
har varit väldigt kloka med 
att inte informera via älv-
stranden att det är just Ale 
kommun som man anar 
bakom slyn när man under 
närmare två timmars gång 
passerar vår kommun på 
älven - eftersom det ser ut 
som det gör.

Det vore trevligt om 
någon mer har någon åsikt i 
detta ärende.

Christer Carlsson

Älvängen ser ut som m 
en "slyträdgård”en "slyträdgård”

Carlmarks gamla fabrik med dess fallfärdiga byggnader. Carlmarks gamla fabrik med dess fallfärdiga byggnader. 
De ruttna gamla träkajerna längs industriområdet börjar De ruttna gamla träkajerna längs industriområdet börjar 
bli livsfarliga för sjöfarten då vissa knappt hänger ihop, bli livsfarliga för sjöfarten då vissa knappt hänger ihop, 
snart kommer delar av dem att glida ut i älven och bli en snart kommer delar av dem att glida ut i älven och bli en 
fara för sjöfarten, skriver Christer Carlsson.fara för sjöfarten, skriver Christer Carlsson.

>>Älvängen ser istället ut 
som en ”slyträdgård”. Sly 
som växer efter strand-

kanten och är 5-10 meter 
höga så att man bara anar 
att det finns ett samhälle 

där bakom.<<


