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ALAFORS. Det är ett 
efterlängtad projekt 
som nu blir verklighet.

I slutet av november 
ska gång- och cykelba-
nan från Alingsåsvägen 
upp till Sjövallen vara 
klar.

– Det känns fantas-
tiskt bra! Jag följer 
arbetet i princip varje 
dag. Det ska bli en fröjd 
att uppleva den dag då 
gång- och cykelbanan 
öppnas för trafik, säger 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Thore Skånberg.

Det var Ahlafors IF, genom 
nämnde Skånberg och Ken-
nert Larsson, som tog ini-
tiativet till en gång- och cy-
kelväg och uppvaktade Ale 
kommun i början av 2000-
talet. Idrottsföreningen såg 
farorna med den allt mer 
ökade trafiken till Sjövallen, 
som inte bara är ett tillhåll för 
fotbollsspelande pojkar och 
flickor utan också ett popu-
lärt rekreationsområde.

– Ale kommun och Nol-
Alafors Vägförening hade 
hundraprocentig förståel-
se för situationen. Tekniska 
kontoret tog omedelbart upp 
ärendet till diskussion, säger 
Thore Skånberg.

Hastighetsdämpande åt-
gärder anlades på sträckan, 

men någon gång- och cykel-
bana gick inte att få till stånd. 
Problemet var inte pengarna 
utan att den tidigare markä-
garen satte käppar i hjulet.

– Gång- och cykelbana 
till Sjövallen har länge varit 
ett högprioriterat ärende för 
kommunen, men dessvärre 
nådde vi inte fram med den 
tidigare markägaren. Av den 
anledningen känns det extra 
roligt att vi äntligen kan för-
verkliga detta projekt, säger 
Torbjörn Andersson, ga-
tuchef i Ale kommun.

Knappt en kilometer mäter 
den gång- och cykelväg som 
just nu håller på att byggas till 
Sjövallen. Över Hältorpssjön, 
vid dämmet, iordningställs en 
fribärande träbro.

– Det blir separata körba-
nor med räcke emellan. Gång- 
och cykelvägen är planerad 
med belysning och dessutom 
har vi fixat med kommunalt 
vatten fram till dämmet, som 
de närboende har möjlighet 
att ansluta sig till, säger Tor-
björn Andersson.

Förhoppningen var att 
projektet skulle vara färdig-
ställt till den förste novem-
ber, men kommunen tvinga-
des till fördjupade geoteknis-
ka utredningar som har förse-
nat byggnationen.

–  Nu blir det i månadsskif-
tet november-december som 
det ska vara färdigställt, säger 

Torbjörn Andersson.
– Till en början nöjer vi oss 

med att lägga på ett bärlager 
med asfalt. Den så kallade 
toppbeläggningen får vänta 
till nästa år.

Totalkostnaden för projek-
tet beräknas till åtta miljoner 
kronor.

Efterlängtad gång- och cykelbana i Alafors

Torbjörn Andersson, gatuchef i Ale kommun, är glad över att 
projektet med en gång- och cykelbana till Sjövallen i Alafors 
äntligen blir av.
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– Nu blir det en säker väg till SjövallenVi har de senaste åren 
haft den hetaste hög 
konjunkturen i lan-

dets historia. Vi får ny väg 
och ny järnväg med 5 pendel-
stationer. Staten satsar någon-
stans kring 5miljarder bara på 
väg och järnväg genom Ale. 
Vad händer i Ale? Den sit-
tande majoriteten sitter med 
armarna i kors, tillsätter ut-
redningar och skriver doku-
ment. Flera områden pekas 
ut som utvecklingsområden. 
Men sen händer ingenting. 
Ingen vågar trycka på knap-
pen så att projekten startar. 
Jag vill citera Lars-Ove Hell-
man vad han sa i KF för ett 
tag sedan. Det viktigaste som 
hänt i Ale de senaste 20 åren 
var byggandet av Ale gymna-
sium (ett beslut som social-
demokraterna våndats över i 
decennier) och Ale torg. Jag 
kan bara hålla med honom 
och konstatera att det var en 
borgerlig majoritet som drev 
igenom dessa projekt. Jag kan 
konstatera att socialdemokra-
terna i Ale inte har förmågan 
att driva en kommun framåt 
utan administrerar sönder alla 
goda idéer som kommer in 
till kommunen från olika ak-
törer. Ni Alebor skulle bara 
veta hur mycket idéer som 
kommer in till kommunen. 
Sen börjar problemen. Flera 
olika instanser av tjänste-
män skall tycka till om idén 
och om mot förmodan någon 
skulle överleva det filtret så 
kommer det politiska filtret. 

Där sitter ett antal lekmän 
och har synpunkter på de 
idéer som marknaden tror på 
och så tillsätter man en styr-
grupp och en ledningsgrupp 
och ett antal dialoggrup-
per och så försvann den goda 
idén. Vi behöver en politisk 
ledning som vågar satsa och 
mindre långbänk bland tjäns-
temännen. Detta kan bara nås 
genom radikala förändringar 
både i organisation och att ett 
antal människor måste bytas 
ut. Olika sorters människor 
behövs vid olika tider just nu 
behöver Ale kommun folk 
som får saker och ting gjorda, 
det finns andra tillfällen då 
det behövs folk som förvaltar. 

Detaljplan 9 i Älvängen har 
överklagats och detta kommer 
att innebära förseningar av 
vägprojektet en försening 
som de ledande inom soci-
aldemokraterna får ta på sig 
helt och hållet. Det går inte 
att inleda diskussioner kvart 
över tolv om sista tidpunkt är 
tolv. Detta innebär inte bara 
försening av vägen utan för-
modligen blir koncekvensen 
att ett antal företag kommer 
att tvingas lägga ner sin verk-
samhet. Det är inte så länge 
sedan Legosvets fick lägga ner 
i Nol av liknande orsaker. Då 
sa man att det aldrig skulle få 
hända igen. Men i vanlig ord-
ning så snackas det mest och 
när det kommer till verklig 
handling så händer ingenting. 

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Dags för (s) att rannsaka sig
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