
ALE. Att Ale kommun 
skulle mörka i frågan om 
motet i Grönnäs eller 
Alvhem upprör kommunal-
råd, Jarl Karlsson (s).

– Dumheter, vi har ställt 
oss bakom Vägverkets för-
slag om ett trafikmot i 
Grönnäs. Det vet Färjhage, 
säger Karlsson.

Utspelet från kommunstyrelsens 
ordförande i Lilla Edet, Bjarne 

Färjhage (c), uppskattades inte av 
hans kollega i Ale.

Alliansens motion om place-
ringen av ett trafikmot i Alvhem 
har inte heller gömts undan.

– Absolut inte. Vi har ett re-
gelverk för hur och när motioner 
ska behandlas. Vi har ett år på oss 
och det lär inte dröja särskilt länge 
innan den här motionen är uppe 
för behandling, menar Jarl Karls-
son och fortsätter:

– Regeringen har gjort en ut-

redning och vi har fått svara på 
en del kompletterande frågor. Det 
har vi gjort och Vägverket väntar 
på Miljödepartementets beslut 
om tillåtlighet för vägsträckan. LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Detaljplan för Ström 1:65 m. fl., 
Stallgärdet norra delen.

Kommunfullmäktige i Lilla Edets 
kommun beslutade den 28 november 
2007 att anta detaljplan för rubricerade 
område. Beslutet vann laga kraft den 2 
januari 2008.

Den som vill ha ersättning för skador 
på grund av detaljplanen enligt 14 kap. 
plan- och bygglagen måste väcka talan 
om det vid fastighetsdomstolen inom 
två år. Tiden räknas från det datum 
planen vann laga kraft (se ovan). Om 
skadan rimligen inte kunde förutses 
inom den tiden får talan väckas senare.
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har all anled-
ning att sträcka på sig.

När Göteborgsre-
gionens styrgrupp för 
regional planering och 
miljö sammanträdde 
i Folkets Hus i förra 
veckan lyftes ”Knut-
punkt Lödöse” fram 
som ett exempel på en 
samhällsekonomiskt 
bra systemlösning.

– Det känns natur-
ligtvis roligt att få ett 
sådant erkännande, 
säger kommunalråd 
Bjarne Färjhage (c).

Infrastruktursplaneringen för 
2010-2019 stod på dagord-
ningen när GR:s styrgrupp 
för regional planering och 
miljö sammanträdde i Lilla 
Edet. En tydlig strategi inför 

framtiden är att man vill finna 
goda systemlösningar istället 
för att se till enskilda objekt, 
som tidigare varit fallet.

– Förut har exempelvis 
Vägverket, Banverket och 
Sjöfartsverket planerat var 
och en för sig. Nu samarbe-
tar dessa aktörer för att hitta 
bra systemlösningar. Ett tyd-
ligt exempel på det är tågtun-
neln Västlänken. För Banver-
ket hade det inte blivit ett eko-
nomiskt lönsamt objekt, men 
eftersom biltrafiken beräknas 
minska med en sådan sats-
ning blir det samhällsekono-
miskt lönsamt, säger Bjarne 
Färjhage.

Som en del av mötet fick 
Lilla Edets kommunalråd pre-
sentera strategin för ”Knut-
punkt Lödöse”. Beskriv-
ningen möttes av lovord av 
såväl Länsstyrelsens chef för 
samhällsplaneringen, Dick 

Hedman, som av GR:s dito, 
Bo Aronsson.

– De ansåg att det var ett 
alldeles utmärkt exempel på 
systemtänkande, säger Bjarne 
Färjhage.

– Nu måste vi jobba vidare 
med samma tänk när det gäller 
utbyggnaden av E45. Av den 
anledningen har Lilla Edets 
kommun förordat ett mot i 
Alvhem istället för i Grön-
näs. Ale kommun har emeller-
tid ännu inte tagit någon offi-
ciell ställning i frågan, fortsät-
ter Färjhage.

Hur ser du på Ale kom-
muns agerande i ärendet?

– Jag tycker att socialdemo-
kraterna i Ale håller på med 
ett demokratiskt mörkerar-
bete när man gömmer undan 
frågan. Det finns en motion i 
ärendet som inte är behand-
lad.

Vad kan detta få för kon-

sekvenser som du ser det?
– Det kan innebära att 

projektet försenas och det 
vore förödande. Vägverket 
har föreslagit Grönnäs, men 
skulle det visa sig att majori-
teten i Ale kommun förordar 
Alvhem betyder det sannolikt 
att Vägverket får göra om sina 
ritningar och göra en ny re-
missomgång, säger Bjarne 
Färjhage och avslutar:

– Vägverket lägger sin ar-
betsplan i april-maj och det 
tvingar Ale kommun att ta 
ställning. Jag ställer mig dock 
frågande till varför man inte 
kan ta upp frågan redan nu. 
Jag tycker det är oansvarigt av 
socialdemokraterna i Ale att 
spela med E45:s utbyggnad på 
det här viset.

”Knutpunkt Lödöse” 
– en utmärkt systemlösning
– Och nu kräver kommunalrådet att Ale ger svar i vägfrågan 

Lilla Edets kommunalråd, Bjarne Färjhage (c), vill ha svar på 
hur Ale kommun ser på vägfrågan.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

"Vi följer det regelverk som gäller – och vi har redan tagit ställning"
– Ales kommunalråd, Jarl Karlsson (s), förstår inte påhoppet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LOPPIS
på Ale-Gården i Nygård

Lördag 2 februari kl 10-15

Nu kan du boka loppis-bord på 
Ale-Gården och bli av med sånt 
som du inte har någon nytta av.

Boka senast 30/1 
till Ove 0520-66 20 41

Pris/bord 50 kr

Jarl Karlsson (s).

VÅRDKLÄDER
Ons-Fre kl 12.00-18.00
Varvet Lödöse Tel 0520-660696, 0706-833494

Yrkeskläder till minipris


