
ALVHEM. Företagarna 
i Ale (FR) protesterar 
en sista gång mot Väg-
verkets placering av ett 
trafikmot i Grönnäs och 
inte i Alvhem.

– Jag begriper inte 
varför den politiska 
majoriteten i Ale har 
vägrat samtala med oss 
i ärendet, dundrar FR:s 
ordförande i Ale, Bengt 
Englund.

Kommunledningen 
har däremot tydligt 
deklarerat att man går 
på Vägverkets förslag.

FR i Ale har i samarbete med 
kollegorna i Lilla Edet fört 

en envis kamp om att för-
söka påverka placeringen av 
trafikmotet i Grönnäs. För-
eningarna vill istället ha en 
trafikplats i norra Alvhem 
i anslutning till den kom-
mande pendeltågstationen. 
Detta har även tillstyrkts av 
Lilla Edet kommun.

–Det gör det nästan än 
mer beklagligt. Här har Ale 
kommun ett jättefint tillfälle 
att samverka med Lilla Edet 
för att skapa förutsättningar 
för en framtida exploatering 
mellan Lödöse och Alvhem 
och så väljer man att gå på 
kontrakurs istället, suckar 
Englund.

Som argument för ett 

trafikmot i Grönnäs anges 
gestaltning, buller och eko-
nomi. Det är betydligt bil-
ligare att bygga på berget i 
Grönnäs i jämförelse med att 
ta ytterligare mark i anspråk 
i Alvhem.

Företagarna har stärkt sina 
argument genom att sam-
manställa vad de olika verk-
samheterna omsätter i Grön-
näs respektive Alvhem.

Tydligt språk
– Vi anser att ett trafikmot ska 
ligga där det gör bäst nytta 
för samhället och företagen. I 
Alvhem omsätts 108 miljoner 
kronor och i Grönnäs 15,4 
miljoner. Dessa siffror talar 
sitt tydliga språk, säger Peter 
Tifelt, vice ordförande i 
Företagarna i Ale.

Jan Skog (m), opposi-
tionsråd i Ale, har motionerat 
i ämnet, mer än ett år efter att 
motionen skickades in får han 
nu svar i veckan.

– Det är dessvärre inget 
roligt. Av något skäl väljer Ale 
kommun att gå emot Lilla 
Edet och snällt följa Väg-
verkets rekommendationer. 
Det känns verkligen som att 
Alvhem inte betyder något, 
understryker Englund som 
också tycker det är under-
ligt att miljöpartiet inte har 
agerat tydligare.

– De borde ju tala sig 
varm för att vi gör pendeltå-

get lättillgängligt och att det 
planeras bostäder alldeles i 
närheten så att bilen kan bli 
stående.

Protesterna ser denna 

gång ut att bli verkningslösa, 
men fy skam den som...
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Fredag 6 juni

Containerinbrott
Inbrott i en verktygscontainer 
på en byggarbetsplats i Nol. 
Svetsutrustning, motorsågar 
och diverse andra verktyg 
stjäls.
Gods tillgrips från ett arbets-
platsområde tillhörande NCC.

Lördag 7 juni

Krossat skyltfönster
En frisersalong i Älvängen får 
ett skyltfönster krossat. Ett 
misstänkt fordon iakttas på 
platsen och signalement finns 
på gärningsmannen.
En motorbåt tillgrips vid båt-
hamnen i Nol.

Söndag 8 juni

Båtmotor stulen
Inbrott i ett båtskjul i Surte. En 
båtmotor av märket Yamaha 
tillgrips.

Måndag 9 juni

Fönsterkrossning
Fönsterkrossning rapporteras 
från tre skolor i Älvängen.
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in i fastigheten 
genom att bryta upp altandör-
ren. Diverse gods tillgrips.
Inbrott i Bohusskolan. Bärbara 
telefoner blir tjuvarnas byte.
En motorgräsklippare av 
märket Husqvarna stjäls vid ett 
inbrott i Bohus. Även en röjsåg 
av samma märke tillgrips.

Tisdag 10 juni

Inbrott på skola
Inbrott på Nolskolan. MP3-spe-
lare tillgrips.

Torsdag 12 juni

Tjuvtankning
142 liter bensin tjuvtankas på 
Shell i Nol. Den skyldige för-
svinner i en falskskyltad bil.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/6 – 12/6: 76. Av dessa 
är åtta olaga hot, åtta bilinbrott 
och fem misshandelsbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

www.toyota.se

Auris Blue – något 
utöver det vanliga.
Med denna specialversion, Auris Blue, får du utrustning i form av CD-växlare 
för 6 skivor, lättmetallfälgar, ny klädsel och AAC. För den som önskar fi nns 
även den helt nya färgen, Medium Silver Metallic. Dessutom ingår dimljus 
fram, läderklädd ratt med audiokontroller, silverfärgad mittkonsol med lock 
plus mycket mer. 

Auris Blue Från 169.900 kr. 

* ERBJUDANDET GÄLLER AURIS 5-DÖRRARS OCH SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER, DOCK LÄNGST 
  T O M 31/7 2008. ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL.

BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRA UTRUSTAD.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 6,9–7,1 L/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 132-166 G/KM. MILJÖKLASS 2005.

GADIRÖKVORP
:SSOGNIR 0303-24 57 70

Måndag-fredag 9-18 Tel. 0303-24 57 70 
Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se

Gemensam tandvård 
för Älvängen och 
Skepplanda?
– Men förslaget saknar politiskt stöd

En sista protest från Företagarna

LÖDÖSE. Det blir en 
ishall i Lödöse.

Kommunfullmäktige 
i Lilla Edet beslutade 
i förra veckan att ge 
klartecken.

Glädjen visste inga 
gränser hos hockey-
klubben LN 70 i Lödöse 
när beskedet nådde 
fram.

Föreningen har i många år 
kämpat för att övertyga politi-
kerna om en ishall och trägen 
vann. Första "kampanjen" drev 
man för tjugo år sedan och 
sedan har klubben med jämna 
mellanrum aktualiserat frågan.

– Den här gången kändes det 
som nu eller aldrig. Ytterligare 
en motgång hade med all san-
nolikhet varit början till slutet 
för klubben, säger eldsjälen Leif 
Olsson.

I onsdags beslutade kom-
munfullmäktige i Lilla Edet att 
ställa sig positiva till ett låne-
belopp på 3,2 miljoner kronor. 
Bygget ska ske på ideell basis 
och starta i mars nästa år. Ett 
halvår senare ska ishallen stå 
klar. Den byggs över nuvarande 
Gårdarinken i centrala Lödöse
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Missa inte
Gustav Adolf

måndag 6/11

Klartecken 
för ishall i 
Lödöse

"Kommunen stänger butiken"
ALVHEM. Vägverkets 
samråd om nya Väg 
45 i Alvhem hade inte 
slutat när köpman, 
Benny Mortensen på 
Svenssons Livs, läm-
nade lokalen.

– Det är meningslöst, 
de har redan bestämt 
sig och det känns kon-
stigt att Ale kommun är 
med och stänger buti-
ken, suckar han.

Han liksom övriga 
ortsbor riktar stark 
kritik mot förslaget att 
inte placera något tra-
fikmot i Alvhem.

Ett välbesökt markägarsam-
manträde och allmänt samråd 
arrangerades av Vägverket på 
Gläntevi i måndags. De flesta 
var där för att lyssna till moti-
vering av att placera ett trafik-
mot i det glestbefolkade Grön-
näs istället för i Alvhem.

– Det är den mest trafik-
effektiva och ekonomiska lös-
ningen, motiverar Vägverkets 
projektledare, Jenny Adler 
förslaget.

Köpman Benny Mortensen ser ingen framtid i Alvhem
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Eniga företagarprotester
NÖDINGE. Företagarna 
i Ale och Lilla Edet är 
överens.

De vill ha ett trafik-
mot i Alvhem och inte i 
Grönnäs som huvudal-
ternativet säger.

I tisdags överläm-
nades en skrivelse till 
Ales kommunalråd, Jan 
Skog (m).

– Alvhem är en naturlig knut-
punkt och med en pendeltåg-
station i Tingberg norr om 
samhälletblirdetänmersjälv-

respektive Lilla Edet.
Jan Skog förklarade att 

Alliansen redan motionerat 
i ärendet, men att motionen 
ännu inte har prioriterats av 
den politiska majoriteten.

– Snart kan de inte gömma 
frågan längre. I mars-april är 
det dags att anta arbetsplaner 
för väg- och järnvägsutbygg-
naden norr om Älvängen, då 
måste Ale kommun bestämma 
sig för vilket alternativ de 
förespråkar, säger Jan Skog.

Alliansen i Ale och den 
politiska majoriteten i Lilla

korna bor och det är där vi
har en utveckling att vänta.
Lilla Edet planerar att låta
Lödöse expandera i Ting-
berg. Får vi ett mot norr om
Alvhems tätort finns det goda
förutsättningar för samhället
att växa i framtiden, menar
Skog.

Företagarna i Ale och Lilla
Edet hoppas få gehör för sin
skrivelse som betonar vikten
av ett mot dels för boende
dels för näringslivet i områ-
det.

– Företagarna i Ale och Lilla Edet vill ha motet i Alvhem

Bengt Englund och Birgitta Janzon, ordförande i Företagarnas riksorganisation Ale respekti-
ve Lilla Edet tillsammans med vice ordförande i Ale, Peter Tifeldt, överlämnade en skrivelse 
till kommunalråd, Jan Skog (m), med krav om ett mot i Alvhem

– Ett trafikmot anses göra mest nytta i Alvhem

ALE. Hälso- sjukvårds-
nämnd 4 fick plöts-
ligt ett förslag om att 
stänga tandvården i 
Skepplanda.

Istället skulle tand-
vården i norra Ale cen-
traliseras till Älvängen.

– Jag uppfattar det 
som en önskan från per-
sonalen, men politiskt 
finns det inget stöd 
för detta, säger Stina-
Kajsa Melin (s) ordinarie 
ledamot i nämnden.

Argumenten för att slå 
samman klinikerna i Älvängen 
och Skepplanda handlar om 
ekonomi och att en större 
klinik är mindre sårbar. Dess-
utom ska hyreskontraktet  i 
Skepplanda sägas upp för 
omförhandling senast 30 juni. 
Tidningen sökte i torsdags 
klinikansvarig i Skepplanda, 
men lyckades inte komma 
i kontakt. Av handlingarna 
att döma har personalen 
inget att erinra mot försla-
get om en sammanslagning. 
Hälso- sjukvårdschef, Ralph 
Harlid, menar i sin skrivelse 
att befolkningsutvecklingen i 

Skepplanda kommer att vara 
fortsatt låg och att underla-
get för kliniken redan idag är 
dåligt. Många av de som bor i 
Skepplanda pendlar till arbete 
utanför orten och reser då 
redan förbi Älvängen, varför 
det skulle vara naturligt att ha 
tandvården placerad där.

Kritiken mot förslaget är 
dock massiv.

– Var är barnperspektivet, 
frågar sig Stina-Kajsa Melin. 
Okej, för att det högstadie-
ungdomarna går i Älvängen, 
men de mindre barnen då? 
De har bara tänkt utifrån 
verksamheten och inte på 
medborgarna.

Markus Larsson (m) som 
också sitter med i nämnden 
befarar det värsta.

– Skulle tandvården för-
svinna från Skepplanda 
kommer vårdcentralen på 
sikt också att försvinna. Det 
känns dock skönt att både 
majoriteten och oppositionen 
är överens om att inte stödja 
förslaget.
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Sommartider
hela juli

måndag-lördag 9-13

För ett mot
ALAFORS. För eller 
emot?.

I Alvhem är de flesta 
för ett mot – ett trafik-
mot på nya E45.

– Det är a och o för 
samhällets framtid, 
säger ICA-handlare, 
Benny Mortensen.

Blir det ingen direkt avfart i 
anslutning till Alvhem när Eu-
ropaväg 45 byggs om kommer 
handeln och näringslivet få 
svårt att överleva.

– Framför allt går det inte att 
utveckla handeln. Man lägger 
en död hand över orten om 
man inte kan komma av och 
på vägen utan omvägar, säger 
Mortensen som överlämna-
de 528 namnunderskrifter till 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande, Inga-Lill Andersson (s), 
innan måndagens sammanträ-
de.

Den politiska majoriteten 
har ställt sig bakom Vägverkets 
förslag om ett mot i Grönnäs, 
men fortfarande utreds ett al-
ternativ vid Tingberg (norr om 
Alvhem) där en pendeltågsta-
tion ska byggas.

Läs sid 3

En samlad protest genomfördes utanför Medborgarhuset i Ledet innan kommunfullmäktiges ledamöter samlades för junimötet 
i måndagskväll. 528 namnunderskrifter överlämnades. Byborna kräver att Ale kommun förordar ett trafikmot i Alvhem istäl-
let för Grönnäs. Dessutom vill de att skolan återfår sin gamla roll.
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Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

Boka tid för besökBoka tid för besök

0303-74 61 470303-74 61 47

Ge dina fötter semester!
Jag harJag har

ÖPPET HELA SOMMAREN!

God service – korta leveranstider – personligt bemötande

REATips & råd 

för semester-

fi sket

TASTY jeans

Ted Nicol

almia

Systrarnas
Gardin & Mode

Tel 0303–22 95 89 

30-50%
start tisd 26/6 kl 11.00

 Nödingev 6 • Tel 0303–22 95 89 (mittemot bussc., Nödinge C)
MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

Kvalitets-
varor

0303-749220 • www.thunbergs.com

SOMMARSOMMAR

RREA
Start 29/6

(Stänger för säsongen 14/7)

LE KOMMUNA

Bokbussen tar 
semester!
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