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I veckan träffade jag den före detta stads-
arkitekten i Ale kommun, Bert Anders-
son, och talade väg- och järnväg genom 

älvdalen. Att lyssna till Bert är snudd på en 
romantisk upplevelse. När han målar upp 
väg- och järvägsutbyggnaden för sinnet är 
det som att förflyttas till en annan värld. 
Jag kan fortfarande knappt tro att det ska 
bli verklighet, trots att jag varje dag ser att 
det är på väg att bli det. Det som är mest 
tilltalande är gång- och cykelvägen som ska 
gå parallellt med E45. På många sträckor 
kommer den att vila på en bergshylla vari-
från utsikten kommer att bli storslagen.

– Tänk dig mellan Bohus och Nödinge 
i höjd med Bohus fästning. Vägen kommer 
att vara vackert kuperad, men väl uppe på 
höjden planerar vi för en rastplats där du kan 
stanna och njuta av utsikten, säger Bert An-
dersson.

Ah, vad läckert det kan bli. Ahlafors IF 
har redan idag en cykel- och motionstävling 
kallad Ale-Trampet. I framtiden ska det rik-
tiga Ale-Trampet gå från Skepplanda i norr 
till Surte i söder för det blir faktiskt möjligt. 
Vi talar hela tiden om hur trafiksituationen 
kommer att förbättras, pendeltåg och motor-
väg. Jag tror att det som vi kommer att upp-
skatta mest är alla naturtillgångar som plöts-
ligt blir mer tillgängliga. Älvstranden är ett 
utmärkt exempel. Idag är det många Alebor 
som aldrig ens har varit nere vid strandkan-
ten. De vet inte hur eller var de kan komma 
fram. När utbyggnaden är klar kommer det 
att gå en grusad serviceväg från Älvängen till 
Surte längs Göta älv. Även där berättar Bert 
att man har planerat för rastplatser.

– Det blir en utmärkt söndagsutflykt för 
familjen, säger Bert Andersson och låter –
just det – romantisk.

Att passera genom Göta älvdalen idag gör 
ytterst få upphetsade. Gamla fallfärdiga in-
dustrilokaler, skitiga fasader, sly och över-
huvudtaget avsaknaden av välkomnande gör 
färden svår att lägga på minnet. Må så vara, 
det kommer en morgondag och den ser helt 
annorlunda ut.

Anslutningarna till varje ort görs om och 
centrumgator miljöprioriteras och fräschas 
upp. Motorvägen och järnvägen lever sitt eget 
liv, på andra sidan bullerskyddet. Som Alebo 
kan vi välja mellan pendeltåget, expressbus-
sen eller varför inte cykeln när vi ska förflyt-
ta oss – om vi nu vill det. Vi kanske kommer 
att trivas så bra i våra orter att fordon över-
huvudtaget inte blir aktuellt, det kanske till 
och med är förbjudet med hänsyn till klimat-
problematiken.

Apropå det, jag fick äran att vara med när 
Al Gore tog emot Göteborgspriset för sin 
insats att väcka opinion världen över för kli-
mathotet. Det var en mäktig känsla, efter-
som det kändes som om ett helt Scandinavi-
um plötsligt kom till insikt. Det kändes som 
att alla knöt näven och sade att "Gubben där 
har rätt – jag kan också bidra till en gröna-
re värld."

Al Gore har en pondus som få och jag tror 
att alla som hörde honom tala i Göteborg 
kommer att minnas det som 
igår en lång tid framöver.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Älvdalen – en romantisk framtid

Ale Musikskolans 
Intresseförening

hållerÅRSMÖTE
28/2 kl 18.30

Ale Gymnasium
Alla hälsas välkomna!

Bohus-Surte vägförening
håller ordinarie 

i Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund 
onsdag 26 mars 2007 kl. 18.00.

Ärenden enligt stadgarna.

Motioner till årsmötet skall vara 
Bohus-Surte VF, Ale kommun 

449 80 Alafors, tillhanda senast 
10 februari 2008.

Styrelse- och revisionsberättelse 
samt räkenskaper för 2007 finns 

tillgängliga på Surte bibliotek under 
tiden 11/3 - 26/3 2008. Styrelsen

ÅRSMÖTE

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Hjärtligt välkomna!

HÅLANDA
Center o C-kvinnor håller

ÅRSMÖTE
tisdagen den 5/2 19.30

hos Gulli Johansson.
Alla medlemmar och 
sympasitörer önskas 

/Styrelsen

UTHYRES
kontors- och/eller lageryta

Telefon 0303-336 436 efter kl 18
eller 0735-44 11 54

Sven Oscarssons Fastighets AB
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem

Hjärtligt
välkomna!

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Torsdag 21 feb kl 18
Inga Britt Karlbom m.fl. 

berättar om resan till Kenya.

Starrkärr Centerkvinnor

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

ÅRSMÖTE!
Söndag 24 feb 

kl 15 - 17

Medborgarhuset, 

Alafors

Älvbygdens Motorklubb

kallar till

Ale-Jennylunds
Ridklubb

Hjärtligt välkomna!

 AJRK medlemmar 
inbjudes till 

ÅRSMÖTE
söndagen den 24/2 2008 

kl 18.00 
i klubbstugan

POTATIS - ÄPPLEN - SYLT
King E, Snöboll, Hertha, Asterix, Gul mandel. 
5 och 25 kg förp. Morötter, lök. Fodermorötter, 
solrosfrö. Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- och drottningsylt, 60-65% 
bärhalt. Säljes från lastbil.

Lördag 2/2 
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB

Nyinkommen Duchesse 
i mängder av fina färger!

Nya fina quiltade tyger! ”Vargpäls”
Kuddar o plädar • Fransgardiner 129:-/frp

Många fina barntyger • The Cars, bambi m.fl. 
Färdigsydda gardiner • Gardinstänger o tillbehör

Kläder för hela familjen! Välkomna!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

SKYNDA HIT!

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96 • www.battrebil.se

Aukt. återförsäljare & service

Bilverkstad

Fri lånebil

Bilar, nya & begagnade

4-hjulsinställning

Däckverkstad
Varmt välkomnaRäntefri avbetalning av service


