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BOHUS. – Nu får ni göra 
något, Bohus håller på 
att bli en gangsterhåla!

Ungdomar i allmän-
het och mopedister i 
synnerhet fick klä skott 
för mycket kritik .

Till vårens möte 
kommer representanter 
för skolan att bjudas in. 
Det krävde den äldre 
delen av publiken som 
är trött på skadegö-
relse, buskörning med 
mopeder och att mötas 
av hotfulla utfall i cen-
trum.

– Det som var ett mönster-
samhälle på 80-talet är på väg 
att förfalla totalt och ingen 
reagerar. Det mesta sabo-
teras och att belysningen 
ständigt förstörs verkar vi 
få acceptera. Polisen som 
var här och sa att de skulle 
bli mer synliga nu efter sin 
omorganisation, vart tog de 
vägen? undrade en förtvivlad 
bohusbo.

En våg med upprörda 
känslor sköljde över mötes-
lokalen i Bohus servicehus 
och ordföranden, Rolf Eng-
ström, ansattes hårt. Lös-
ningen att bjuda in represen-
tanter för Bohusskolan föll 
dock publiken i smaken.

Om majoriteten var upp-
rörda över förfallet i och runt 
Bohus centrum så fanns det 
ändå de med helt motsatt 
uppfattning.

– Vi flyttade hit för ett och 
ett halvt år sedan och känner 
inte igen bilden som ni målar 
upp. Tvärtom vi tycker Bohus 
är ett väldigt lugnt samhälle, 
sa ett par som tidigare hade 
bott i Kärra.

Vårt eget fel
Att hastighetsbegränsning-
arna inte följs var också ett 
klagomål som flera förde 
fram. 30-skyltarna på vägen 
mot Jennylund respekteras 
inte ens av kollektivtrafiken, 
än mindre av ortsborna.

– Då tycker jag att det är vi 
själva som är det största pro-
blemet. Vi måste gå till oss 
själva först och se till att vi 
sänker hastigheten, sedan ska 
vi självklart framföra kritiken 
till bussförarna och andra 
yrkesgrupper, föreslog Rolf 
Engström.

Vägföreningen infor-
merade om att vägen delvis 
kommer att asfalteras om, 
vilket förhoppningsvis ska 
medföra mindre vattensam-
lingar. I samband med detta 
kommer också hastighetsbe-
gränsningen att målas i väg-
banan.

Ortsborna begärde i våras 
svar på när den utlovade 
idrottshallen ska byggas i 
Bohus. Engström hade svar 
på frågan.

– Det finns pengar avsatta 
i investeringsbudgeten för 
2009-2010, så den är tidigast 
klar 2010.

Detaljerad information
Huvudämnet var annars 

BanaVäg i Västs föredrag om 
väg- och järnvägsutbyggna-
den i Bohus. Ida Mattsson, 
informatör, och Carl-Anton 
Holmgren, projektledare 
för etappen, gav en detalje-
rad information.

– Sträckan Bohus-
Nödinge inklusive ombygg-
naden av Jordfallsbron och 
en ny bro till Ekas indu-
striområde kostar 1 miljard 
kronor. Rent tekniskt är det 
den mest avancerade etap-
pen, eftersom vi ska bygga 
om avslutningen på Jord-
fallsbron samtidigt som trafi-
ken ska flyta fram, förklarade 
Carl-Anton Holmgren.

Deletappen har redan 
startat med att vägbanorna 
närmast berget norr om 
bron har letts om i ett väst-
ligare läge, 
detta för 
att arbe-
tet med 
ett större 
bergschakt 
ska inle-
das. På en 
bergshylla 
ska den 
nya lokalvägen mot Nödinge 
dras. Från lokalvägen byggs 

sedan en bro över E45 och 
dubbelspåret till Ekas indu-
striområde.

– Den nuvarande entrén 
till Eka stängs på sikt. De 
får en egen infart, berättade 
Carl-Anton Holmgren.

Nuvarande Jordfallsbron 
byggs om i öst och får en 
rondell mittöver E45 med 
avfarter i alla riktningar.

– Svårigheten med denna 
ombyggnad är att här pas-
serar 20-24000 fordon per 
dygn och så kommer vara 
fallet även under byggtiden. 

Självklart 
får vi leda 
om viss del 
av trafi-
ken för att 
möjliggöra 
projektet. 
Ni som ska 
till Kung-
älv från 

Bohus får ta en omväg runt 
Lilla Viken innan ni kommer 

upp på bron, sa Holmgren.

Miljöprioriterad
Lokalvägen mot Surte 
kommer att bestå av nuva-
rande Göteborgsvägen som 
miljöprioriteras genom 
Bohus.

BanaVäg i Väst påtalade 
att det har lagts mycket kraft 
på gestaltningsfrågorna. Den 
stora rondellen på Jordfalls-
bron innebär betong i massor, 
men här har man ansträngt 

sig för att göra arkitekturen 
så luftig som möjlig.

– Vi hoppas att det ska bli 
lika tilltalande som det blir 
praktiskt i slutändan, avslu-
tade Holmgren.

Rolf Engström kunde 
glädja sig åt en fantastiskt bra 
närvaro. 65 personer besökte 
servicehuset i måndagskväll.
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– Upprörda ortsbor krävde åtgärderärder

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så blir den nya trafikplatsen i Bohus. En rondell vid avslutningen av Jordfallsbron över den blivande E45:an. Längre fram i 
höjd med nuvarande busshållplats i centrum kommer pendeltågstationen att placeras.

Detta vill Vakna och Ale brå uppmärksamma 
och injuder därför alla gamla, nya och blivande nattvandrare till en

KICK-OFF
tisdagen den 18 november 

kl 18.30-ca 21.00 i Medborgarhuset, Alafors

Vi visar filmen Sara.nu som är uppföljaren till Brandstegen.
Stefan Persson, drogförebyggare och en av filmskaparna, 

berättar om tankarna kring filmen.

Vi bjuder på smörgåstårta och alla nattvandrare kommer att 
få en present som tack för en god samhällsinsats.

Ales nattvandrare är guld värda!

Vid frågor ring Lotti Klug 0303-330121
Thomas Berggren 0303-330 220

Ortsutvecklingsmötets ord-
förande i Bohus, Rolf Eng-
ström, fick ta emot en skur 
av kritik från ortsborna.

En våg med upprörda 
känslor sköljde över 

möteslokalen i 
Bohus servicehus

Allbilsverkstad!

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 44.

Senapsgriljerad

Skinka

Jacobsdahls • Jfp 159,50/kg

15:95

34:95

/hg

Ljust stenugnsbröd

19:95/st

Av surdeg • 520g • Jfp 38,6/kg

Färskost 

Lokalproducerad nyhet!

I manuella disken

med olika smaker

Getost från Sommarhagens 
Gårdsmejeri i Ryd

ca 100g  • Jfp 349,50/kg

Våra djurs 
välbefi nnande är 

vårt signum på våra 
handgjorda, när-

producerade getostar 
med unik smak.

Franskt hantverk när det är som bäst!

/st

Cecilia Ferdinand

Butiksbakat!

Recept och tips i butiken!


