
ALAFORS. Oppositio-
nen hade fått med sig 
miljöpartiet när motio-
nen om ett trafikmot i 
Alvhem skulle behand-
las av fullmäktige.

För majoritet krävdes 
också att aledemokra-
ternas samtliga röster.

Det fick de – nästan 
– Sven Rydén valde 
att inte rösta alls och 
därmed lyckades majo-
riteten avslå motionen 
med minsta möjliga 
marginal.

Utan att delta i omröst-
ningen, eller rättare sagt, 
genom att avstå, avgjorde 
Sven Rydén den dramatiska 
omröstningen i kommun-
fullmäktige.

– Jag kunde inte rösta på 
något jag inte tror på. En 
trafikplats i Alvhem skulle 
bli otroligt dyr med tanke på 
markens beskaffenhet. Det 
har inget med min egen verk-
samhet i Grönnäs att göra. Jag 
har redan från första stund 
hävdat att berget i Grönnäs 

är det bästa alternativet. Det 
hade varit fel att ändra sig helt 
plötsligt, säger Sven Rydén 
till lokaltidningen.

Han är inte ens ordinarie 
ledamot i fullmäktige, utan 
andre ersättare.

Det var en tillfällighet att 
du var med. Hade ni (alede-
mokraterna) varit ordina-
rie hade oppositionen fått 
nödvändiga röster?

– Nej, det tror jag inte. Då 
hade någon annan lagt ner sin 
röst. Vi ville inte ha motet i 
Alvhem, avslöjar Sven.

Är du inte jävig med 
tanke på att du driver ett 
företag i Grönnäs?

– Nej, enligt juridiken är 

jag inte det, men det var också 
ett skäl till att avstå.

För Alvhems del tror han 
inte det blir livsavgörande.

– Det kommer att bli bra. 
Det är stor sannolikhet att 
det också blir av- och påfar-
ter vid tågstationen i Ting-
berg. Alvhem blir lätt att nå 
från alla håll. Svenssons Livs 
och Bengts Husvagnar är 
etablerade verksamheter och 
kommer inte att bli lidande. 
Tillgängligheten blir fort-
farande mycket bra, menar 
Rydén.

Det håller inte motstånds-
rörelsens starkaste kraft, 
Benny Mortensen på Svens-
sons Livs, med om.

– Det här var ett oer-
hört hårt slag. Vi trodde att 
det var klart när miljöpartiet 
gick med oppositionen och så 
faller vi på en röst. Hela sam-
hället står bakom förslaget 
och det här kommer att stå 
majoriteten dyrt i framtiden. 
Vi får inget med oss i Alvhem, 
det känns som om vi alltid får 
kämpa i uppförsbacke, suckar 
Benny dagen efter beslutet.

Hans engagemang bott-
nar i visionen om att bygga 
en ny butik för livsmedel och 
hans oljor.

– Nu vågar vi nog inte. Jag 
förstår inte varför kommunen 
inte ser möjligheterna med en 
tågstation i Tingberg. Det 
kommer att betyda inflytt-
ning till Alvhem om vi satsar, 
men om inte kommunen är 
beredd att satsa på orten vore 
det vansinne av oss att bygga 
nytt, säger Benny.

Oppositionen argumen-
terade friskt i fullmäktige-
salen. Det faktum att Lilla 
Edets kommun planerat för 
utbyggnad i området vägde 
tungt.

– Samverkan är viktigt. 
Nästa gång är det kanske 
vi som vill ha hjälp av Lilla 
Edet, menade Ingemar Ser-
neby (m).

Jarl Karlsson, kommun-
styrelsens ordförande, pres-
sades i frågan varför motio-
nens behandling har dragit ut 
på tiden.

– Vi har fört en dialog med 
Lilla Edet och vi har även haft 

diskussioner i Göteborgsre-
gionen. Det finns inget skäl 
att besvara motionen innan 
all fakta ligger på bordet. Det 
är en komplicerad fråga som 
har tagit tid att reda ut, sva-
rade Jarl Karlsson.

Ale kommun meddelade i 
ett yttrande till Vägverket att 
de anser Grönnäsalternativet 

vara att föredra.
– Samtliga yttranden av de 

statliga verken har kommun-
styrelsen lämnat och så gjor-
des även denna gång, för-
klarade Karlsson om varför 
detta skedde före fullmäkti-
ges möte.
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Motion till kommunfullmäktige:

Befintlig gång- och cy-
kelväg från Klocka-
revägen förbi vård-

centralen och gymnasiet har 
stängts när gymnasiet till-
byggdes för några år sedan. 
Omvägen till centrum lider 
av detta. Hållsdammsbäck-
en spärrar effektivt av andra 
tvärförbindelser från bo-
stadsområdena söder därom 
till de centrala funktio-
nerna i Nödinge. Befint-
lig gångbro vid vårdcentra-
len har numera ofta fel läge 
för många invånare för att 
på så sätt fungera vid tvär-
kommunikation. Många nya 
bostäder har under senare 
år byggts med utfart via 
Klockarevägen med åtföl-
jande högre volym biltrafik 
på vägen.

Hela befintliga bostads-

området Klockarevägen/
Stomvägen, men även det 
nya bostadsområdet "Golf-
byn Backa Säteri" lider av 
den försämrade trafiksä-
kerheten för de oskyddade 
trafikanterna. Främst då våra 
barn när de ska gå till och 
från skolan.

Förslaget för att förbättra 
trafiksäkerheten är att en ny 
gång- och cykelväg byggs 
över Hållsdammsbäcken 
från Patron Ahlmanns allé 
över bäckravinen och fram 
till Kyrkogårdsvägen och 
med förbindelse 
till det centrala 
gc-stråket 
genom Nödinge 
samhälle och 
till våra centralt 
belägna skolor.

Sven Pettersson (s)

Förbättra trafiksäkerheten i Nödinge

Avgjorde utan att rösta
Motionen om ett trafikmot i Alvhem stupade på en röst

Benny Mortensen ser ingen framtid för sin vision om en 
ny butik i Alvhem. Ett trafikmot var ett måste.

Detaljplan 9 äntligen klubbad – lösning på gång för Bengtsson

Detaljplan 9 gick på åter- remiss i juni. Oppositionen 

ansåg att det rådde för många 
oklarheter runt fastighetsä-
garen Bengt Bengtsson med 
hyresgäster på norra Torget i 
Älvängen.

När frågan åter var uppe i 

fullmäktige redogjorde kom-
mundirektör Stig Fredriks-
son för ärendet.

– Jag kan bekräfta att det 
nu förs en bra och mycket 
spännande dialog med Bengt 

Bengtsson och ett antal andra 
fastighetsägare. Vi har en bra 
lösning på gång för de som 
drabbas av vägutbyggnaden.

Oppositionen och alede-
mokraterna som tidigare 

varit kritiska röstade nu för 
detaljplanen, men skickade 
med en protokollsanteckning 
som kräver att kommunled-
ningen kommer överens med 
Bengt Bengtsson.

Ale Utveckling avvecklas som bolag

1996 bildades näringslivs-
bolaget Ale Utveckling AB. 
Till näringslivschef utsågs 
Jerry Brattåsen och som 

näringslivssekreterare har 
Kjell Lundgren tjänstgjort. 
Fördelarna med att driva 
näringslivsfrågorna i bolags-

form har tidigare ansetts 
varit många. Det har bland 
annat handlat om möjlighe-
ten att få in extern kompetens 
med representanter från det 
lokala näringslivet i styrelse-
arbetet samt att sekretessen i 
bolaget skulle underlätta vid 
etableringsförhandlingar.

– Tiderna förändras. Nu 
ser vi inte längre någon vits 
med att ha kvar näringslivs-
arbetet i ett bolag. Vi vill 
knyta dessa frågor närmare 
kommunledningen. Till sist 

hamnar de ändå där. Sedan 
sker det snart en förändring 
i Ale Utvecking då Kjell 
Lundgren går i pension. Det 
är ett bra läge ändra organi-
sationen, säger Jarl Karlsson.

Politiskt förankrat
Förslaget är förankrat po-
litiskt, men något formellt 
beslut är inte taget än. Op-
positionen har länge verkat 
för att bolaget ska avvecklas 
och lär inte protestera. För 
näringslivschef, Jerry Brattå-

sen, kom beskedet inte heller 
som en chock.

– Nej, absolut inte. Det 
är självklart att man ser över 
organisationen när halva 
bolaget går i pension. Om vi 
bedriver näringslivsarbetet i 
bolagsform eller inte har väl-
digt liten betydelse. Det är 
viktigare med verktygen och 
målen. Vad ska vi göra och 
hur ska vi stärka företagsam-
heten i Ale? Vi förlorar vår 
styrelse, men tanken är att vi 
ska hitta nya sätt att engagera 

fler företagare i kommunens 
näringslivsarbete, säger Jerry 
Brattåsen.

Exakt hur arbetet ska 
organiseras – och av vilka 
– är inte klart, men kom-
mundirektören lär bli ytterst 
ansvarig även för denna verk-
samhetsdel.

NÖDINGE. Näringslivsbolaget, Ale Utveckling AB, 
avvecklas vid årsskiftet.

Funktionen och ett aktivt näringslivsarbete 
kvarstår, men kommer inte att drivas i bolags-
form.

– Det finns ingen dramatik i det här. Vi är helt 
överens med samtliga parter att detta är ett sätt 
att stärka arbetet med företagen i kommunen, 
säger kommunalråd, Jarl Karlsson (s).

Sven Rydén (ad).

ÄLVÄNGEN. Detaljplan 9 rörande E45 och Älvängen 
centrum är klubbad.

Nu kan arbetet börja och för fastighetsägare, Bengt 
Bengtsson med hyresgäster, ser det också ljust ut.
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