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ÄLVÄNGEN. Många cen-
trala framtidsfrågor 
diskuterades på orts-
mötet i Älvängen.

Var planeras bostä-
der? Vad händer i 
Svenstorp? Hur blir 
morgondagens kol-
lektivtrafik? Vad gör 
kommunen åt Carl-
marksområdet? Varför 
ändras bibliotekets 
öppettider? Vad händer 
med detaljplan 9?

Frågeställningarna 
var många och högin-
tressanta, men lockade 
knappt 50 personer till 
Aroseniusskolan.

– Vi missade lite med annon-
seringen, men försökte kom-
pensera med flygblad. Det är 
nog vårt fel att många Älväng-
enbor inte hann komma 
på mötet, sa en självkritisk 
ordförande, Lars-Gunnar 
Wallin.

De som kom gick i alla 
fall inte dit i onödan. Orts-
utvecklingsmötet i Älväng-

en var bortskämt med att ha 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Jarl Karlsson (s), på plats. 
Det borgar för att 99 av 100 
frågor kan få ett svar. Det är 
tveklöst mycket uppskattat 
hos mötesdeltagarna när frå-
gorna inte behöver vänta till 
nästa ortsmöte innan de be-
svaras. Med en representant 
från kommunledningen blir 
mötena vassare och mer me-
ningsfulla. Ett av huvudäm-
nena för kvällen var den pla-
nerade bostadsexploatering-
en.

– Ett av de största område-
na är Kronogården där bygg-
start är beräknat till 2011. 
Totalt kan det handla om upp 
till 400 boende/lägenheter. 
Dessa vill vi fördela på två 
exploatörer, sa Jarl Karlsson 
och berättade om planerings-
processen.

– Vi skickade ut ett under-
lag till åtta byggföretag som 

fick komma med idéer om hur 
Kronogården skulle kunna 
utvecklas. Vi fick in fem svar 
och dessa ska vi nu värdera. 
I uppdraget ligger också att 
bygga ytterligare en skola och 
en förskola. Två kommer till 
slut att få uppdraget att ex-
ploatera området. Det beslu-
tet tar kommunstyrelsen den 
2 december.

Framtiden
Han berörde också resecen-
trum och den strukturstudie 
som har genomförts i Älväng-
en.

– 12/12 2012 kl 12 ska pen-
deltåget börja gå i Ale. Fram-
tidens kollektivtrafik kret-
sar mycket kring tåget. Buss-
trafiken kommer att bestå av 
matarbussar till samtliga tå-
gavgångar. Det medför att 
vi kommer att se över håll-
platser och hur bussarna ef-
fektivast ska mata resenärer 
till resecentrum. Det blir en 
stor förändring, men också 
en stor förbättring, menade 
Karlsson.

Snabbaste tåget till Göte-
borg från Älvängen kommer 
att ha en restid på 18 minu-
ter.

– Vi har också en avsikt att 
försöka verka för en förtät-
ning av bostäder i Älvängen 
centrum enligt den struktur-
studie som Måns Werner ti-
digare har presenterat.

Det gavs också lite infor-
mation runt arbetet med det 
planerade köpcentrumet i 
Svenstorp, Älvängen norra.

– Vi jobbar på att få till en 
träff med exploatören Ittur 
som åtminstone till oss har 
sagt att de vill fortsätta plan-
arbetet, men vi vill gärna se 
lite större engagemang från 
deras sida. Vi hoppas få en 
träff före jul, sa Karlsson.

På frågan från försam-
lingen om det finns under-
lag för både en utbyggnad av 
Ale Torg och Svenstorp sva-
rade kommunstyrelsens ord-
förande:

– Om Ale växer som plane-
rat de kommande åren, skapas 
det underlag för båda.

Detaljplan 9, den sista i 
raden för väg- och järnvägs-
utbyggnaden och som om-
fattar Älvängen centrum, är 
överklagad av tre fastighets-
ägare. Ärendet ligger nu hos 
Länsstyrelsen.

– Jag tycker vi har gjort 
ett bra jobb. Av nio detaljpla-
ner är det en som är överkla-
gad. Vi har en lösning som 
parterna egentligen är över-
ens om, men den påverkar 
också andra fastighetsägare. 
Det återstår lite arbete innan 
vi är i mål, men det har tagits 
många positiva steg den sista 
tiden, berättade Karlsson och 
det fick en av fastighetsägar-
na som har överklagat beslu-
tet att begära ordet.

– Jag håller med Jalle. Vi 
är på rätt väg igen och Len-
nart Nilsson, samhällsplane-
ringschef, kläckte en bra idé 
i början av augusti. Nu är vi 
snart i hamn med den och 
det betyder att affärslokaler 
kan återskapas, arbetstillfäl-
len räddas och servicen till 
ortsborna behålls, informe-
rade Bengt Bengtsson.

En skamfläck
Mötesdeltagarna lyssna-
de intresserat fast de visade 
också oro för den andra sidan 
vägen.

– Carlmarksområdet är en 
skamfläck för Älvängen och 
Ale kommun. Här måste det 
vidtas åtgärder. De verktyg 
som finns med föreläggan-
den och viten måste användas, 
ansåg Älvängenbo Thomas 
Johanssson.

Kurt Flodin från Repsla-
garmuseet krävde också att 
det bringades ordning i om-
rådet.

– Vi har en välbesökt tu-
ristverksamhet idag. Den ska 
vi värna om. Jag blir bestört 
när jag hör att folk inte vågar 
gå ner till området för att det 
händer så mycket otäckt där. 
Jag vädjar till er att tänka till. 
Vi måste göra något åt all ska-
degörelse.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson, är väl 
insatt i ämnet.

– Det här är inte alldeles 
enkelt. I grunden handlar det 
om att ett antal privata fastig-
hetsägare måste ta sitt ansvar. 
Vi har bett miljö- och bygg-
förvaltningen att ställa krav 

och använda de instrument 
som finns, men det kan ta tid 
att nå resultat. Jag håller med 
er om att det inte är försvar-
bart att det ser ur som det 
gör.

Mötet inleddes med att 
Lotti Klug, brott- och säker-
hetshandläggare i Ale, berät-
tade om en kommande trygg-
hetsvandring i Älvängen tors-
dag 30 november.

– Vi samlas i Aktivitetshu-
set (Dagcentralen) och delar 
in oss i två grupper. Till-
sammans går vi en prome-
nad där vi dokumenterar allt 
som känns otryggt och farligt 
i vardagen. Det kan handla 
om nedfallna träd, dålig be-
lysning och andra faror. Från 
kommunen deltar represen-
tanter från tekniska förvalt-
ningen, samhällsplanerings-
avdelningen, miljö- och bygg-
förvaltningen, dessutom två 
poliser. All denna expertis gör 
det möjligt att reda ut varför 
det ser ut som det gör i sam-
hället och vad vi kan göra åt 
det. Ta med er ett gott humör 
och ett par bra skor så får vi en 
kreativ kväll ihop, uppmanade 
Lotti Klug som betonade att 
trygghetsvandringen vänder 
sig till gammal som ung, för-
älder som pensionär.

Ingemar Jigfelt, förman 
hos Räddningstjänsten, talade 
om brandrisk och vad gemene 
man kan göra för att förhin-
dra att elden går lös.

– Den billigaste och bästa 
försäkringen är brandvar-
nare. En i varje rum rekom-
menderas och gör dessutom 
en rutin att alltid byta batte-
ri när ni till exempel byter till 
vinterdäck.

Räddningstjänsten i Ale 
består av 28 deltidsbrandmän. 
De jobbar i fyra grupper om 
sju personer och har en an-
spänningstid på blott fyra mi-
nuter.

– Ett larm från Älväng-
en innebär att vi ska vara på 
plats inom tio minuter, sa Ing-
emar Jigfelt.

Frågor angående bibli-
oteket i Älvängen besvara-
des enligt det brev som Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den skickat in till mötet (läs 
sid 4)
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ÄLVÄNGEN - STARRKÄRR
Gård med idealiskt läge. Ostört men ändå 
nära till allt. Totalt ca 30 ha, varav 19 ha skog 
och 11 ha åker/bete. Alla byggnader i mycket 
gott skick. Säljes med inventarier. 
Pris: Intresseanmälan med bud.

LANTSTÄLLE

Ingemar Jigfelt, brandför-
man, berättade om Rädd-
ningstjänsten i Ale.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (s), gav svar 
på i princip alla frågor som rörde Älvängens utveckling.
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– Men framtiden intresserar inte ortsborna?
Mycket på gång i Älvängen

Norra Torget i Älvängen var ett av samtalsämnena på ortsmötet. En lösning är enligt mötes-
ledningen och fastighetsägaren, Bengt Bengtsson, nu mycket nära.   Flygfoto: Allan Karlsson
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