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Inspiration till 
Alla hjärtans dag!

torsdag 14/2

Juliet 830:-

Strandgatan 80 Kungälv Tel. 0303-106 35
Ale Torg Nödinge Tel. 0303-972 76

Kärleksgåvor som träffar rätt.

Alla hjärtans dag 14:e februari.

Desire 1.040:- Desire 1.130:-

Årsmöte i 
Älvängen
Lokala Hyresgästförening-
en Älvängen Norra II hade 
årsmöte måndagen den 28:e 
januari. Monica Bogren 
(ordförande HGF Södra Bo-
huslän) var inbjuden möte-
sordförande, som med van 
hand svingade klubban. Års-
mötet besöktes av cirka 30 
personer.

Avgående styrelse fick 
godkänt för 2007 års verk-
samhet och ekonomiska re-
dovisning. När detta var 
klart var det tid att för årets 
val. Kent Lillfors valdes till 
ordförande, Espen Meyer, 
vice ordförande, Barbro 
Uhlman Thannlund, sekre-
terare, Magnus Lövheden, 
kassör, och Åke Larsson, le-
damot. 

Efter ytterligare val av-
tackade Kent avgående le-
damöter i Helena Gross 
Meyer, Benny Karlsson, Bir-
gitta Kennheden, Bo Lo-
rentzon, Lena Lorentzon 
och Ewa Wester med var sin 
blomstercheck.

Styrelsens förslag till 
verksamhetsplan föll i års-
mötets smak. Den budgete-
rade verksamheten för 2008 
blir mellan 15- och 16 000 
kronor. 2007 års omsätt-
ning var drygt 4 000 kronor. 
Verksamhetsplanen för 2008 
skall vi ta upp på nästa bo-
endemöte, förhoppningsvis 
innan februari månads slut.

LÖDÖSE. Företagarna 
i Ale och Lilla Edet 
fortsätter sin gemen-
samma kamp för att få 
till stånd ett framtida 
vägmot i Alvhem.

Återstår att övertyga 
den politiska majori-
teten i Ale kommun, 
som å sin sida ställt sig 
bakom Vägverkets för-
slag om ett trafikmot i 
Grönnäs.

– Argumenten för det 
är väldigt svåra att 
förstå. Det känns inte 
rimligt med ett mot 
både vid Ljungbergs 
Såg och Grönnäs. Ett 
mot i Alvhem skulle 
vara till gagn för båda 
kommunerna, säger 
Peter Tifelt i FR Ale.

FR Ale och Lilla Edet gör sitt 
yttersta för att försöka överty-
ga den politiska majoriteten i 
Ale kommun om att ett trafik-
mot i Alvhem vore att priori-
tera framför Grönnäs.

– Det sägs att Grönnäs-al-
ternativet skulle vara billiga-
re, men Ale kommun ska inte 
tänka på Vägverkets ekonomi. 
Det gäller att se 50 år framåt 
i tiden och då är ett trafik-
mot i Alvhem att förespråka. 
I frågor som rör infrastruk-
tur är det oerhört viktigt att 
man som politiker är beredd 
att samarbeta över kommun-
gränserna, på samma sätt som 

vi i FR gör i detta ärende, 
säger Birgitta Janzon, ord-
förande i FR Lilla Edet.

Företagarna är besvikna 
över att majoriteten i Ale inte 
svarat på alliansens motion 
om placeringen av ett trafik-
mot i Alvhem.

– Tyvärr har det gått poli-
tik i den här frågan. Motionen 
har besvarats med tyst mun 
och gömts undan i byrålådan. 
Det är beklagligt, säger Peter 
Tifelt och fortsätter:

– Från FR:s sida vill vi att 
näringslivet i hela älvdalen ska 
utvecklas. Nu gäller det för 
oss att fortsätta lyfta fram ar-
gument som är positiva både 
för Ale och Lilla Edet, så att vi 
kan vända tankarna hos kom-
munledningen i Ale.

Företagarna anser att det är 
betydligt fler företag som är 
beroende av ett mot i Alvhem 
än i Grönnäs. Man lyfter också 
fram en annan aspekt.

– Det är inte minst viktigt 
för Lödöse samhälle och den 

satsning som görs runtom-
kring tågstationen, säger Bir-
gitta Janzon.

I förra veckan besökte Bir-
gitta Janzon och Peter Tifelt 
företaget Askania, vars vat-
tenglasfabrik i Lödöse är i 
stort behov av en bra infra-
struktur. 

– Vi har ungefär 22 000 
ton per år som går ut från fa-
briken och vi har även en del 

material som kommer till oss. 
Det motsvarar 500-600 tunga 
transporter om året, säger 
Martin Leman, försäljnings-
chef på Askania.

– Det är även fler företag i 
vårt område som jobbar med 
många tunga transporter. Ta 
till exempel Erik Svetsare, 
Vallby Byggvaror och Inter-
national Metall, säger Martin 
Leman.

Roger Hallams är an-
ställd på Askania i Lödöse 
och han tycker att ett trafik-
mot i Alvhem borde vara en 
självklarhet.

– Sunt förnuft borde råda. 
Egentligen förstår jag inte vad 
det är man diskuterar.

Kampen för ett mot i Alvhem fortsätter
– Företagarna vill se samarbete över kommungränserna

Birgitta Janzon och Peter Tifelt, representanter för Företagarna i Lilla Edet respektive Ale, 
uppvaktade Askania i Lödöse i förra veckan. De stärktes i sin uppfattning om att ett trafikmot 
i Alvhem är att förespråka framför ett mot i Grönnäs.

Martin Leman, försäljnings-
chef på Askania i Lödöse.

I LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


