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Jan A Pressfeldt stäl-
ler i sin insändare en rad 
frågor, påståenden samt 

gör en del personliga be-
traktelser med fokus på små-
båtshamnen samt vissa fast-
ighetsägares situation i 
Älvängen.

Han avslutar sin insän-
dare med orden ”Säkerligen 
är allt korrekt hanterat rent 
formellt…men projektled-
ningen för BanaVäg i Väst 
har en del att förklara”. 

Ja, Jan du har helt rätt i 
din sammanfattning. Det 
är vår ambition att allting 
ska skötas korrekt i detta 
10-miljardersprojekt som 
utgör utbyggnad av fyrfälts-
väg och dubbelspår mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Ett för svenska mått gigan-
tiskt infrastrukturprojekt 
som kommer att inte bara 
förändra Göta älvdalen, för-
stora regionen och revolu-
tionera kommunikationerna, 
utan även är av nationellt 
intresse då Göteborg och 
dess hamn får en livskraftig 
pulsåder till resten av riket.

Gör vårt yttersta
Bara i Ale kommun satsar 
staten 4 miljarder kronor på 
22 kilometer. En betydande 
del av dessa pengar går till 
markförstärkningsåtgärder i 
en dalgång som till stor del 
består av lera. Resterande 
budgeterade medel används 
ansvarsfullt för att skattebe-
talarna ska få bästa kvalitet 
och kvantitet av fyrfältsväg, 
dubbelspår, pendelstationer, 
lokalvägar, gång/cykelvägar, 
trafikplatser, bullerskydd 
mm. Dessutom läggs stora 
resurser på att ta hand om 
förorenad mark i kommunen 
samt göra miljöförbättrande 
åtgärder längs de känsliga 
strandängarna. Kort sagt – vi 
gör vårt yttersta för att Ale-
borna ska få mesta och bästa 
valuta för pengarna. 

Projektet lyder och följer 
en rad lagar och regler för 

bland annat upphandling, 
marklösen och skadeersätt-
ning. Det är vår skyldighet 
och inget vi tummar på. Vi 
har dessutom en öppen och 
lättillgänglig organisation, 
där såväl kommunpolitiker 
som invånare alltid kan 
känna sig välkomna om det 
finns frågor, funderingar 
eller tvivel. Förutom att vi 
har öppet hus i Nol varje 
torsdag, ett direktnummer 
in till projektet och tar emot 
bokade besök varje vecka, så 
ställer vi även upp på exem-
pelvis ortsutvecklingsmöten 
och närvarar på kommun-
fullmäktigesammanträden 
om så behövs. Ingen ska 
behöva känna sig oinforme-
rad och det finns inget i pro-
jektet som behöver döljas. 

Behöver något förklaras – så 
gör vi gärna det.

Vad gäller småbåtsham-
nen i Älvängen så befinner 
den sig i ett område där 
vi, istället för befintligt 
enkelspår, ska bygga ett dub-
belspår dimensionerat för 
250 km/tim. För ändamålet 
krävs omfattande markför-
stärkningsåtgärder samt 
behov av att ta ytterligare 
mark i anspråk. Dessa åtgär-
der görs på kommunens 
fastigheter och projektet 
har en skyldighet att enligt 
gällande lagstiftning ersätta 
skada och intrång. Kom-
munens krav på projektets 
åtaganden inom båthamnen 
har reglerats i laga ordning 
i ett genomförandeavtal 
till detaljplan 8. Detta har 

debatterats i de kommunala 
nämnderna och antagits av 
kommunfullmäktige utan 
att Pressfeldt reserverat 
sig eller opponerat sig. För 
byggarbetena på denna del-
sträcka finns en entreprenör 
upphandlad enligt Lagen om 
Offentlig Upphandling.

Avböjt förhandlingar
Beträffande Älvängen Cen-
trum så regleras projektets 
åtagande avseende intrång 
och skada på motsvarande 
sätt. Men då den fastig-
hetsägare, som Pressfeldt 
troligtvis avser i sin insän-
dare, än så länge avböjt alla 
förhandlingar med projektet 
och ej inkommit med vitala 
upplysningar som kan ligga 

till grund för ersättningsan-
språk, så har dessa förhand-
lingar ej kunnat slutföras. 
Eller för den del påbörjas. 
Projektet har sedan novem-
ber 2007 försökt få tillstånd 
en diskussion, men har ej 
fått något gehör för detta 
från fastighetsägaren. En 
mycket olycklig omständig-
het som, i ett värsta scenario, 
avsevärt kan såväl fördyra 
som försena utbyggnaden 
genom Ale. 

Projektet vinnlägger 
sig om att, inom gällande 
regelverk och träffade över-
enskommelser, behandla 
alla berörda lika avseende 
uppkommet intrång eller 
skada och kan inte tillåta sig 
privata tyckande om stor-
leken på utfallande belopp 

eller nödvändiga åtgärder. 
Det ligger inte i projektets 
intresse att favorisera någon 
part. 

Vid en kundundersök-
ning som projektet gjorde 
häromåret trodde 88% av 
Aleborna att BanaVäg i 
Väst skulle medföra en ökad 
attraktions- och konkurrens-
kraft för kommunen. Låt oss 
tillsammans arbeta för att 
vi i tid ska bli klara till 2012 
så vi får se denna profetia 
bli verklighet eller förhopp-
ningsvis överträffas.

Bo Larsson
Övergripande projektledare 

BanaVäg i Väst, 
Agnesberg-Älvängen

BanaVäg i Väst följer gällande lagar och regler
Replik till Jan A Pressfeldts insändare i Alekuriren vecka 37 2008: 

Båthamnen i Älvängen. Här kommer det nya dubbelspåret att hamna närmare vattnet. I hela området måste omfattande markförstärkningsarbeten göras p g 
a närheten till älven. Flera byggnader har rivits för att ge plats åt järnväg och tunnel. På bilden syns det nya båthuset.

Foto: Björn Söderström, aug 2008.

Ale Kommunstyrelse 
kommer - på sitt  samman-
träde den 16 september 
- och Kommunfullmäktige-  

på sitt sammanträde den 29 
september - att säga JA till 
Folkpartiet liberalernas Ale 
motion om Lärarlyftet! 

Nu är det dags för nästa 
steg!

Utbildningsminister Jan 
Björklund (fp) har nyligen 

presenterat Alliansregering-
ens satsning på 600 miljoner 
kronor för fortbildning av 
förskollärare och barnskö-
tare under åren 2009-2011. 
Förskolelyftet kommer att 
ge tusentals förskollärare 
och barnskötare möjlighet 
att gå en kvalificerad fort-
bildning och förbättra sin 
kompetens. 

För eleverna i Ale kom-
muns förskolor är välut-
bildade förskollärare och 
barnskötare den absolut 
viktigaste resursen. Att 
höja förskolepersonalens 
pedagogiska kompetens är 
en strategisk fråga för vår 
kommun. Förskolelyftet 
gör yrket mer attraktivt och 
säkrar tillgången på förskol-
lärare och barnskötare, som 
har redskap att möta barnens 
nyfikenhet på bokstäver och 
siffror. Tillgången till välut-

bildad förskolepersonal är 
avgörande för att förskolan 
ska ha hög kvalitet och vara 
likvärdig.

Genom ett lekfullt 
lärande, med hjälp av 
utbildade och kompetenta 
förskollärare, kan barnen 
utveckla både talspråk och 
intresse för skriftspråk. Ett 
aktivt språkarbete i förskolan 
ger bättre möjligheter att 
tidigt upptäcka barn som 
behöver extra stöd och på så 
sätt förebygga läs- och skriv-
svårigheter.

Förskolan handlade tidi-
gare mest om ren omsorg 
men har alltmer blivit skol-
förberedande. Folkpartiet 
vill ta ytterligare steg i den 
riktningen.

Regeringens satsning på 
förskolan är en stor satsning 
på våra barn. Förskolan får 
högre status och mer kom-

petent personal. 
Vår kommun får nu 

genom Förskolelyftet 
chansen att satsa på förskol-
lärarna och barnskötarna. 
För att Förskolelyftet ska 
komma igång så snart som 
möjligt gäller det att Kom-
munledningen och Barn- 
och Ungdomsnämnden star-
tar förberedelserna direkt.

Vad avser Barn- och Ung-
domsnämndens Ordförande 
att göra för att Förskole-
lyftet ska genomföras i Ale 
kommun?

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Kommer Ale kommun att genomföra Förskolelyftet?

Pengar till föreningslivet
Vaknafondens styrelse sammanträder i slutet av september, då beandlas samtliga 
inkomna bidragsansökningar.  Föreningar och organisationer kan söka medel till 

utåtriktade verksamheter för barn och ungdomar. 
Nya aktiviteter och målgrupper särbehandlas. 

Flickverksamhet prioriteras särskilt.
Sista ansökningsdag måndag 22 september 2008.

Skicka in din ansökan till: 
Stödföreningen Vaken co/Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Ansökningshandlingar 
finner du på www.ale.se/
vakna under rubriken Stöd-
föreningen Vaken.


