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"Vi har över-
vintrat förr"
NOL. Kvällsmötet för 
företagare i Ale lockade 
nästan 60 besökare.

Ett attraktivt pro-
gram med lägesrapport 
från BanaVäg i väst 
och ett besök av Busi-
ness Region Göteborgs 
vd Lennart Olausson 
låg sannolikt bakom 
tillströmningen.

– Volvos situation är 
allt annat än bra, men 
vi har övervintrat förr, 
sa Olausson angående 
regionens situation.
Kommundirektör Stig Fre-
driksson var först ut på agen-
dan och han konstaterade att 
det händer mycket i Ale just 
nu.

– Vi är inne i en spännan-
de period, men vi ser också 
en del orosmoln på himlen. 
Vi har en finansiell oro med 
dämpad tillväxt som följd. 
Den nya skatteprognosen för 
nästa år är minus 9 miljoner, 
konstaterade Fredriksson.

Enligt den budget som 
nyligen antogs investerar Ale 
kommun 82 Mkr under nästa 
år och 107 Mkr år 2010.

Sara Oscarsson, infor-
matör BanaVäg i väst, gav 
sedan en färsk lägesrapport 
för väg- och järnvägsutbygg-
naden. Under sommaren har 
150 000 meter kc-pelare bor-
rats ner och förstärkt marken. 
1300 meter nytt spår är draget 
och nya broar över Sköldsån i 
Nol har byggts.

– Snart inleds arbetet med 
etappen mellan Agnesberg 
och Bohus. Som ni kanske har 
sett har vi rivit lite hus i Surte, 
bland annat Statoils bensin-
station, sa Sara Oscarsson.

Byggstarten är planerad 
till våren 2009.

Den mest komplicerade 
etappen, Bohus-Nödinge, är 
igång nu. Trafiken över Jord-
fallsbron är besvärlig att lösa 
under byggnationen, men 
ledningen har förberett sig 
väl.

–Ni har säkert lagt märke 
till att vi har dragit om vägen 
norr om Jordfallsbron. Det är 
för att vi ska ta ett större berg-
schakt, där lokalvägen ska gå. 
Dessutom kommer vi att på-
börja arbetet med en bro över 
till andra sidan järnvägen, dit 
trafik till Eka ska ledas. In-
farten till Eka vid nuvarande 
korsning kommer att stäng-
as när bron är färdig, berät-
tar Oscarsson.

Samtidigt pågår byggna-
tionen av två trafikplatser i 
Nödinge och Nol samt av en 
lokalväg mellan Alafors och 
Älvängen södra. Den blir till-
fällig Europaväg när huvud-
vägen sedan byggs.

Totalt arbetar 270 perso-
ner hos olika entreprenö-
rer med väg- och järnvägsut-
byggnaden. BanaVäg i Väst 
sysselsätter cirka 50 personer 
i sin organisation.

Lennart Olausson, vd för 
Business Region Göteborg, 
höll sedan ett längre före-
drag om organisationens 
arbete samt vilka möjlighe-
ter det skapar för regionens 
företag.

– Många tror att vi bara 
är ute och reser för nöjes 

skull. Det är så fel. Vi knyter 
oerhört mycket kontakter 
genom till exempel Ostin-
diefararen Götheborg som vi 
hoppas kommer att göra en 
turné längs USA:s kuststäder 
nästa år. Utnyttja detta skylt-
fönster, uppmanade Olaus-
son.

Angående alla svarta rub-
riker runt fordonsindustrin 
i väst hade han också många 
tankar.

– En fattig ägare som Ford 
är ingen bra ägare. Jag tycker 
inte vi ska vara rädda för att 
Volvo säljs till en kinesisk in-
tressent, det vore nog det 
bästa. Ford dränerar bara fö-
retaget. Vi vidtar nu alla tänk-
bara åtgärder för att ge de 
varslade stöd.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (s), på-
talade att även Ale kommun 
kommer att stötta de som 
drabbas av uppsägningar.

– Vi kommer att vara en 
grupp som följer utveckling-
en noga. Vi vet att vi har cirka 
300 metallare med adress i 
Ale som jobbar på Volvo.

Det var en synnerligen 
matnyttig företagskväll.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sara Oscarsson, informatör för BanaVäg i Väst, gav senate 
nytt runt utbyggnaden. 56 företagare fanns på plats.

Lennart Olausson, BRG:s vd, om Volvos tuffa tid:


