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NYGÅRD. Regeringen 
har sagt ja till en för-
skottering av länsväg 
1996 mellan Lödöse och 
Nygård.

Nu finns inga formella 
hinder kvar som skulle 
kunna hindra projektet.

– Det känns jätte-
bra med tanke på hur 
många år som vi har 
kämpat med den här 
frågan, säger fullmäkti-
geledamot Lars Ivarsbo 
(c).

Beskedet är efterlängtat och 
efter många år av hopp och 
förtvivlan skall länsväg 1996, 
den så kallade Nygårdsvägen, 
byggas om. Vägen kommer 
att breddas samtidigt som det 
anläggs en separat gång- och 
cykelbana.

– Byggstart sker i höst, 
men däremot är jag lite mer 
osäker på färdigställandet, 
säger Ivarsbo som i glädjens 
stund också vill ägna en tanke 
på de boende i området.

– De har tvingats leva med 
tunga transporter från Ban-
verket under flera år och nu 
kommer Vägverket. Området 

kommer att förbli en stor ar-
betsplats under några år, men 
jag hoppas att alla har överse-
ende med det.

Vad är största vinsten med 
att få Nygårdsvägen om-
byggd?

– Först och främst handlar 
det om trafiksäkerheten, inget 
tal om annat. Sedan är det po-
sitivt med tanke på utveck-
lingen av kommunens södra 
del. I onsdags antog fullmäk-
tige strategin för ”Knutpunkt 
Lödöse”, vilket känns väldigt 
bra, avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Ja till förskottering av Nygårdsvägen

Lars Ivarsbo (c) gläds över 
att regeringen sagt ja till för-
skottering av Nygårdsvägen.

Kvällsöppet
torsdagar till kl 19
Övriga dagar 09-17

Lunchstängt 12-13

Välkomna!

ALAFORS. Nära, nytän-
kande och naturligt.

Så sammanfattar den 
politiska majoriteten 
budget och strategisk 
plan för 2008-2010.

Stora investeringar 
väntar också i förskolor 
och skolor när Ale tar 
sikte mot 35 000 invå-
nare 2020.

I veckan släppte socialdemo-
kraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet sitt förslag till 
strategisk plan och budget för 
de kommande tre åren. I den 
framkommer att all kommu-
nal verksamhet ska präglas av 
närhet, nytänkande och natur-
ligt. Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (s), för-
klarar närmare.

– Ale ska utvecklas så att det 
blir nära till såväl grannar som 
service. Skola och näringsliv 
ska stimuleras till nytänkande 
och vi ska bidra till att minska 
miljöbelastningen. Natur-
tillgångar som Risveden och 
Vättlefjäll ska vi värna om.

Den rödgröna majoriteten 
uttalar en särskild satsning på 
barnen. Utvecklingsmedel på 
drygt 10 miljoner kronor för-
delas under tre år och ska ge 
skolan och förskolan möjlighet 
att prova nya arbetssätt.

– Det är pengar avsedda för 
pedagogiskt utvecklingsarbe-
te, vilket vi ser som oerhört 
viktigt i dagens konkurrens-
utsatta skola. Vi vill poängte-
ra vikten av nytänkande, menar 
Jarl Karlsson.

Nytt är också ambitionen 
att utveckla Musikskolan till 
en Kulturskola i Ale.

– Musik är en del, men det 
finns fler inriktningar som 
borde uppmuntras som till ex-
empel dans och teater, säger 
Göran Karlsson (v).

Stora investeringar stundar 

då BanaVäg i Väst startar ut-
byggnaden av väg- och järn-
väg genom Ale. I driftsbud-
geten finansierar kommunen 
sin del av trafikplatsen i Stora 
Viken, 26,5 Mkr. Större in-
satser görs också vid orternas 
anslutning till den nya vägen 
samt vid det resecentra som ska 
byggas i Älvängen.

På rätt väg
– Kollektivtrafiken är en av 
huvudpunkterna i arbetet för 
ett hållbart samhälle. Jag hade 
självklart gärna sett än mer 
pengar till detta, men jag tycker 
att stora delar av vår strategis-
ka plan visar att vi är på rätt 
väg. Vi ska skapa utrymme för 
nytänkande kring kommande 
bostadsbyggnation, där ener-
gieffektiva lösningar eftersträ-
vas till exempel passivhus utan 
konventionell uppvärmning, 
säger Torbjörn Köre (mp).

För att kunna efterleva be-
hovet av en befolkningstillväxt 
på 2% per år kommer Ale att 
anta ett bostadsförsörjnings-
program i januari. Där ska 
tydligt framgå var och i vilken 
omfattning byggnationen ska 
ske.

2010 ska det råda full till-
gänglighet i Sverige och Ale 
kommun avsätter nu 15 Mkr 
för att nå målet. Ett beslut som 
handikapporganisationerna lär 
uppskatta.

– Kommunens lokaler ska 

anpassas så att ingen hindras  
att komma in. En inventering 
är genomförd och nu finns 
det också medel att utföra åt-
gärderna med, förklarar Jarl 
Karlsson.

Vad samtliga partier önska-
de skulle finnas med i budgeten 
var en sänkning av kupongav-
giften för kollektivtrafikresor 
samt att låta skolkorten gälla 
även kvällstid. Så långt hann 
man inte denna gång.

– Vi utreder däremot båda 
möjligheterna och det är ab-
solut ingen utopi att elevernas 
skolkort i framtiden ska kunna 
gälla även kvällstid samt att 
allt resande med kollektivtra-
fik inom Ale ska bli billigare. 
Vi måste bara utreda kostna-
derna först och se hur detta 
kan finansieras, säger Göran 
Karlsson.

Ale kommun förfogar 2008 
över 1,17 miljarder. Alebornas 
skatt föreslås oförändrad (22 
kr). Till skillnad mot tidigare 
planeras ett nollresultat 2008-
2009. Samtliga medel beräk-
nas behöva användas i expan-
sionens högtryck.

– Vi har ökat kommunstyrel-
sens post för oförutsedda hän-
delser till 15 miljoner kronor, 
i övrigt är alla pengar utlagda, 
avslutar Jarl Karlsson.

Innehållsrikt budgetmöte
- Politikerna vill satsa på skola, trafik 
och passivbostäder

All kommunal 
verksamhet 
ska präglas av 
närhet, nytän-
kande och na-
turligt, säger 
Kommunsty-
relsens ord-
förande, Jarl 
Karlsson (s).

ALAFORS. Bättre sent 
än aldrig.

Idrottshallen i Bohus 
den enskilt största 
investeringen för Ale 
kommun 2008-2010.

– Den var svår att få 
plats med i budgeten, 
men nu är den med och 
under 2010 ska den stå 
klar, lovar kommunsty-
relsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s).

Som idé har en ny idrottshall 
i Bohus funnits med i många 
år, men av olika skäl har den 
ständigt flyttats fram. I slut-
skedet har finansieringen 
varit en stötesten. Dessutom 
förändrades förutsättningar-
na då förslaget om att anpassa 
idrottshallen även för friidrott 
föddes. Under nästa år startar 
projekteringen och för detta 

finns 1 Mkr avsatta. Under 
2009-2010 finns totalt 39 Mkr 
öronmärkta, med andra ord 
det blir en idrottshall i Bohus 
för 40 Mkr.

– Det är klart att det är synd 
att det har dragit ut på tiden, 
men nu är vi framme och 2010 
kommer vi att ha en komplett 
idrottshall i Bohus med en 
läktare för cirka 250 personer. 
Att vi även lyckades få med en 
flygel för friidrott kommer 
många ha nytta av, inte bara 
friidrottsentusiaster. Skolan 
och andra idrottsförening-
ar kommer ha stor glädje av 
den träning som kan bedri-
vas där, menar Göran Karls-
son (v) som sitter med i pro-
jektgruppen.

Behovet av en inomhus-
hall är stort. I Ale gymnasi-
um trängs idag många klub-
bar om de bästa tiderna.

– En hall i söder innebär 

som jag ser det att Surte inne-
bandy, som idag har en väldigt 
bred verksamhet, får en egen 
hemmaplan. Det blir en bra 
avlastning för Ale gymnasi-
um, säger Göran Karlsson.

Satsningen på en idrotts-
hall i Bohus är kanske den 
sista biten i pusslet för att göra 
Bohus till en evenemangsort.

– Med sitt centrala läge 
till både Kungälv och Göte-
borg ligger Bohus bra till. Här 
kommer att finnas bandyhus, 
idrottshall och ridhus inom en 
begränsad area. Det ger orten 
en helt ny attraktionskraft, vi-
sionerar Jarl Karlsson.

Det mest troliga är att 
idrottshallen i Bohus, bakom 
Bohus centrum, står färdig 
lagom till hösten 2010.
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Idrottshall i Bohus 
– men först 2010

Malin Eriksson och 
tjejerna i Surte 
får vänta till 2010 
innan det går att 
spela innebandy in-
omhus på riktigt. Då 
ska en ny idrotts-
hall med läktare och 
dessutom med frii-
drott stå färdig.

Arkivbild: Allan 
Karlsson
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