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Centrumutredning blev centrum-
plan som blev strukturstudie och 
slutligen hänger en framtidsbild 

av Älvängens centrum ute för beskådning 
– och synpunkter. Det är värt att lägga på 
minnet att det inte är ett beslut som visas 
upp. Det är en idé kring hur Älvängens 
centrum skulle kunna utvecklas i samband 
med att väg- och järnvägsutbyggnaden 
fortskrider. Fakta i målet är just att hela 
älvdalen genomgår en förvandling när in-
frastrukturen förändras. En av de viktigaste 
grundstenarna i framtidens samhällsbygg-
nad blir pendeltåget. Att Ale berikas med 
en tät järnvägstrafik kommer att medfö-
ra nya möjligheter. Plötsligt blir det attrak-
tivt att bo centralt. Att kunna gå ner till pe-
rongen för att en kvart senare kliva av tåget 
på Göteborgs central tilltalar gammal som 
ung. Det ökar trycket på bostäder i närhe-
ten av pendeltågstationer. Framtidsbilden 
av Älvängen har tagit vara på den möjlig-
heten. Västtrafiks beslut att anlägga ett re-
secentrum i Älvängen, en knutpunkt för 
tåg och busstrafik, skapar än större möj-
ligheter. Ett resecentrum innebär också en 
ökad trafik av människor – och plånböcker, 
vilket betyder bättre underlag för handel 
och service. En utmaning som bör kittla 
näringslivet.

Självklart betyder framtidsbilden av 
Älvängen också intrång i den befintliga be-
byggelsen. En del kommer inte att kunna 
hitta sin fastighet på skisserna, men då 
gäller det att våga lyfta blicken och se vilka 
möjligheter som den nya strukturstudi-
en över Älvängens centrum har skapat. Det 
är detta som är hotet mot att kunna reali-
sera de planer som finns för att förvand-
la Älvängen från en ort, som vilken som 

helst, till en attraktiv småstad. Att inte våga 
se möjligheterna. En del bostäder försvin-
ner, bland annat där jag själv bor – men det 
skapas än fler möjligheter till nya attraktiva 
boenden. Att genom nybyggnation skapa 
fler affärslokaler medför också att detalj-
handeln i Älvängen äntligen kan koncen-
treras till ett centrum.

Jag hoppas att alla samhällsaktörer – fast-
ighetsägare, byggherrar och exploatörer – 
ser Älvängens framtid i den utställning som 
nu äger rum på dagcentralen och på med-
borgarkontoret i Nödinge.

I veckans tidning inleder lokaltidningen 
också en spännande artikelserie om återväx-
ten i politiken. Lokalt ser det väldigt mörkt 
ut och därför är det en angelägen fråga att 
belysa. Vi måste föra upp frågan på dagord-
ningen. Ale kommun har haft många bra pro-
jekt där ungdomar fått vara delaktiga, men 
uppenbart är att det som gjorts inte har varit 
tillräckligt. Intresset för partipolitiken är svalt 
och några aktiva ungdomsförbund finns inte. 
Det är ytterst allvarligt. Medelåldern i kom-
munfullmäktige är hög redan idag – och den 
blir ju inte lägre med åren. Inte om utveck-
lingen fortsätter. Vi måste gemensamt öka 
intresset för de demokratiska forumen och vi 
måste lära av misstagen. Det finns dessvärre 
många exempel på unga poli-
tiker i Ale, som av olika skäl 
valt att hoppa av.

Det oroar mig –mycket!
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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!

Utställning som inspirerar

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Konferensbehov?
Kontakta oss

ÅRSMÖTE
med förslag om ändrade stadgar

onsdag 27/2 kl 19.00
i skeppet i Skepplanda

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Nu är det dags att 
återanmäla era barn till kön!

ÅRSMÖTE

Tisdag 26 februari
Klubbstugan i Älvängen.

Kl 18.00 Ale MHF-U

Kl 18.30 Ale MHF

Kl 19.00 Ale Trial Klubb

 Välkomna, Styrelsen

Hålanda IF 
kallar till

ÅRSMÖTE
Tisdag 4 mars 

kl 19.00 
i Bygdegården

Välkomna.

N O L  I K

ÅRSMÖTE
4 mars Kl 19.00

Folkets Hus i Nol

Motioner styrelsen tillhanda 
senast två veckor innan

Välkomna      Styrelsen

SURTE IDROTTSSÄLLSKAP
kallar till

ÅRSMÖTE
Torsdag 28 feb kl. 19:00

Surte IP
Dagordning fi nns på www.surteis.nu

eller på Surte IP.

Motioner inkomna till styrelsen 
senast 14/2 -08

Alla medlemmar välkomna!

Gratis ansiktsmassage
vid bokning av fotvård, vaxning eller 

cellulitbehandling
VattenMarie 0731-52 40 72

50% på alla behandlingar första gången
Healing, Bach Blomterapi, 

Stay Young och Plus & Minus. 

Tea´s SjälsSpa 0733-54 47 45.

Göteborgsvägen 86, Älvängen

Skepplanda
Sportskyttar

ÅRSMÖTE
Söndag 24 feb kl 14.00 

i Klubbhuset 
Skepplanda skyttecenter

Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna!

PORSLINSMÅLNING 
Kursstart i mars

tisdagar och onsdagar 
12-15, 15-18
500:-/10 ggr 

Kostnad för material och bränning tillkommer.

Ring 0303-193 49 Elsbeth

I NOL

HÄST/STALL-SKÖTARE 
sökes omgående

Till vårt stall i Skönningared 
med 5 hästar söker vi erfaren 
person, 1-2 tim/vardag f.m.

SLEIPNERS HYRVERK
Tel: 0705-448055

eller: 0303-748251 kv

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

LEDIGA TJÄNSTER


