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SKEPPLANDA. Ord-
ningen på Albotorget 
har varit en ständigt 
återkommande punkt 
på dagordningen för 
ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda.

Kanske är Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman, 
närmast lösningen med 
sitt förslag.

– Vi bygger ett flervå-
ningshus mitt på torget 
och gör oss därmed av 
med problemet.

Huvudfrågan på onsdagens 
ortsmöte i Skepplanda rörde 
återigen ordningen på Albo-
torget. Idag far mopedburna 
ungdomar fram över torget 
och mellan affärslokalerna. 
Ofta sker det i hög hastig-
het och allmänheten är djupt 
oroad. Kvällstid har torget 
blivit en naturlig samlings-
plats och många äldre känner 
sig otrygga att röra sig i om-
rådet.

– Vi känner till problema-
tiken och är beredda att göra 
insatser som är ekonomiskt 
försvarbara. Kom gärna med 
kreativa förslag så ska vi se vad 
som är möjligt, underströk 
både Lars-Ove Hellman och 
Ale kommuns gatuchef, Tor-
björn Andersson.

Mötesdeltagarna ville se 
någon form av hastighets-
dämpande åtgärder och en 

allmän uppfräschning, gärna 
med blomgrupperingar.

Kritiken mot ortens ung-
domar var massiv, men det 
fanns också viss förståelse.

– Vad ska de göra och var 
ska de vara? Vad erbjuder 
vi våra ungdomar? frågade 
Skepplanda församlings Ing-
emar Henriksson.

I Nödinge har en idé om 
näridrottsplatser presenterats 
av Tekniska kontoret.

– Konceptet är att skapa 
ett antal platser där ungdo-
mar kan spela basket, åka ska-
teboard och liknande sponta-
nidrotter. Det skulle kanske 
vara något för Skepplanda 
också, berättade Torbjörn 
Andersson som också påpe-
kade att mopedproblemet rör 
hela Ale.

– Det finns ett förslag på 

en lagändring som innebär 
att det ska krävas körkort 
för att köra moped och att 
åldersgränsen ska höjas till 
16 år. Det skulle åtminstone 
jag uppskatta. Antalet mope-
dolyckor i Sverige har ökat 
markant.

Mer kreativt än så blev 
inte mötet på punkten Albo-
torget och beträffande ung-
domarna så fanns inga närva-
rande, vilket var synd efter-
som det troligtvis bara är de 
som sitter om svaren på vad 
de skulle vilja göra på kvällar-
na. Lars-Ove Hellman hade 
annars en mycket klok sum-
mering och idé.

– Torg är inte längre någon 
idyll. Förr – för flera tusen år 
sedan – var torgen naturliga 
mötesplatser, men så är det  
inte längre. Idag är det ofta 

ödelagda platser där otrygg-
heten är enda gemensamma 
nämnaren. Istället för att leta 
lösningar på hur det mysiga 
torget ska återerövras borde vi 
bygga ett flervåningshus mitt 
på Albotorget och därmed 
göra oss av med problemet.

Ortsutvecklingsmötets 
vice ordförande i Skepplanda, 
Jan A Pressfeldt (ad), som i 
Anette Sernlos (s) frånvaro 
höll i taktpinnen, menade att 
det finns en ljusnande fram-
tid för orten.

– Det planeras äntligen för 
nybyggnation och fler bostä-
der i Skepplanda, vilket samti-
digt betyder bättre förutsätt-
ningar för handel och andra 
verksamheter. Området ovan-
för bygdegården planläggs 
just nu.

En intressegrupp för till-
skapandet av ett centralt 55+ 

boende har också bildats.
– Alebyggen har blivit kon-

taktade och vi utreder just nu 
möjligheten att bygga ett fler-
bostadshus med kooperativa 
hyresrätter. Vi tittar på olika 
tomter och får säkert anled-
ning att återkomma i ären-
det, informerade Lars-Ove 
Hellman.

Ortsmötet inleddes med en 
kortare information om det 

nya medborgarkontoret i Nö-
dinge som ska förbättra servi-
cen och öka tillgängligheten 
för aleborna. Även Skepplan-
da bibliotek vill kalla sig infor-
mationscenter och presente-
rade kortfattat sin verksamhet 
för de 25 närvarande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Albotorget på Skepplandas agenda

Albotorget har blivit en otrygg plats och ortsborna kräver åtgärder. Här vill de bland annat ha 
fartbegränsande hinder för att mopedisterna ska dämpa sig.

Lars-Ove Hellman tror att bästa lösningen för ett lugnare 
Albotorg är att bygga ett flervåningshus mitt på torget.

Jan A Pressfeldt (ad) fick agera mötesordförande och tog till-
fället i akt att lära ut lite swahili.

Öppettider, Ale: Vard 10-19 Lör 10-15 Sön 11-15 Olskroken: Vard 10-18.30 Lör 10-16 Sön 11-15

Ale
ALE TORG 7

Tel 0303-22 99 10

Olskroken
REDBERGSV. 11

Tel. 031-19 12 20

– en
butik i tiden

Nu har vi
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ekologiskt
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Klänning 399:95


