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TILL BANDYHUSET i BOHUS

Alvhems vändplats 15.45
Skepplanda, Albotorget 15:55
Älvängen Centrum 16:05
Alafors, kiosken 16:16
Nol, Pressbyrån 16:21
Nödinge Centrum 16:28
Surte, Videgårdsvägen 16.41
Surte Centrum 16:43
Bohus Centrum 16:49
Jennylund 16:55

FRÅN BANDYHUSET

Jennylund 20:15
Bohus Centrum 20:20
Surte Centrum 20:25
Surte, Videgårdsvägen 20.27
Nödinge Centrum 20:40
Nol, Pressbyrån 20:46
Ledetskolan 20:49
Alafors, kiosken 20:52
Älvängen Centrum 21:00
Skepplanda, Albotorget 21:10
Alvhems vändplats 21.20

Tidtabell DiscobussTidtabell Discobuss

SKRIDSKOSKRIDSKO--DISCO!DISCO!
Onsdagen den 4 mars 17.00-20.00

dj
DAVEDAVE

dj
DAVE

Ett samarbete mellanEtt samarbete mellan
Ale-Surte BKAle Fritid

SPECIAL
GUEST

Light show Malin!Light show Malin!

FRIENTRÉ

GRATIS DISCOBUSSGRATIS DISCOBUSS utgår från Alvhem utgår från Alvhem oo går genom går genom
hela Ale kommun.hela Ale kommun.
Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.Med ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.
Efter tre timmars skridskodisco vänder bussen hemåt.Efter tre timmars skridskodisco vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånarFör dig som saknar egen skridskoutrustning lånar
Ale-Surte Bandyklubb ut det.Ale-Surte Bandyklubb ut det. OBS! Medtag egen hjälm!OBS! Medtag egen hjälm!
(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obligatoriskt)(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obligatoriskt)

ÄLVÄNGEN. Bröderna 
Hamnegård drog efter 
samtal med Banverket 
tillbaka sitt överkla-
gande.

Det betyder att järn-
vägsplanen vinner laga 
kraft och utbyggnaden 
mellan Hede-Älvängen 
kan starta.

– Hamnegårds har 
tagit ett sällsynt stort 
samhällsansvar när 
de lade sina privata 
intressen åt sidan och 
såg helheten, säger 
övergripande projektle-
dare, Bo Larsson.

I början av året berättade 
lokaltidningen om Bröderna 
Hamnegård vars jordbruks-
fastighet klyvs mitt itu av den 
planerade järnvägen mellan 
Älvängen och Hede. För att 
säkra verksamheten krävs 
åtgärder och dessa var Ban-
verket och Hamnegård inte 
överens om. Överklagandet 
av planen var ett hårt slag 
mot Banverket som redan är 

tidspressat. Handläggningen 
hos regeringen beräknades ta 
upp till ett halvår, men efter 
samtal mellan Banverket och 
Hamnegårds nåddes en lös-
ning.

– Fast märk väl, ingen 

formell överenskommelse 
har träffats. Vi har redogjort 
för situationen och vilka 
möjligheter vi har att hjälpa 
dem. Efter dessa samtal var 
det bröderna själva som tog 
beslut att dra tillbaka över-
klagandet. De har utnyttjat 
sin demokratiska rättighet 
och sedan kommit fram till 
att detta trots allt var det 
bästa. Jag tycker att de har 
tagit ett mycket stort sam-
hällsansvar, säger en nöjd Bo 
Larsson och tillägger:

– Från projektets sida har 
vi självklart en klar ambition 
att komma fram till en bra 

lösning för Hamnegård. Vi 
vill komma överens.

Lokaltidningen får en kort 
pratstund med Carl-Hugo 
Hamnegård.

– Vi är överens om 
ramarna och såg inget skäl att 
förhala det här längre, säger 
Carl-Hugo Hamnegård. Det 
känns bra att vi kan lägga det 
här åt sidan. Tonen är posi-
tiv och det känns som att vi 
kommer att komma överens. 

Att överklagandet dragits 
tillbaka betyder att Banver-
kets beslut står fast och att 
det inte kommer att prövas 
av regeringen.

– Det känns mycket bra att 
vi nu kan gå vidare och pla-
nera för en byggstart under 
maj månad, säger projekt-
ledare Malin Odenstedt 
Lindhe.

Den 7,6 kilometer långa 
etappen är en viktig pusselbit 
i utbyggnaden av dubbelspår 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Dubbelspåret inne-
bär att mer gods kan trans-
porteras miljövänligt via järn-
väg och att fler människor 
kan välja tåget, bland annat 
genom den nya pendeltågs-
stationen Lödöse södra. 

Just nu håller Banverket på 
att utvärdera anbud från en-
treprenörer. Det handlar om 
entreprenörer dels för mark- 

och tunnelarbeten, dels för 
järnvägsarbeten.

– I april vet vi vilka som 
kommer att bygga det nya 
dubbelspåret, säger Malin 
Odenstedt Lindhe.

Bröderna Hamnegård 
driver ett professionellt rid-
center på fastigheten och 
drar nu slutsatsen att tillräck-
liga åtgärder för att rädda 
verksamheten kommer att 
genomföras.

– Överklagandet har efter 
tillbakadragandet inte påver-
kat projektet negativt. Vi gör 
ingen tidsförlust, intygar Bo 
Larsson.

Överklagandet återtaget – klart för järnväg
ÄLVÄNGEN. Järnvägs-
utbyggnaden mellan 
Älvängen och Hede är 
stoppad..

Det kostar tid och 
pengar.

– Helt i onödan dess-
utom. En liten bro över 
Grönån hade räckt för 
att undvika vårt över-
klagande, säger Carl-
Hugo Hamnegård.

J o r d b r u k s f a s t i g h e t e n 
Hamnen söder om Kattle-
berg klyvs mitt itu av den 
planerade järnvägsutbyggna-
den. För att säkra verksamhe-
ten, som består av jordbruk 
och ett professionellt ridcen-
ter krävs åtgärder. Vilka dessa 
bör vara är inte Banverket och 
fastighetsägarna Carl-Hugo 
och Tore Hamnegård över-
ens om.

– Vi har inte ställt några 
orimliga krav, varken eko-
nomiskt eller praktiskt. Från 
början ville vi ha en under-
gång under dubbelspåret 
där djur och till exempel en 
traktor kan ta sig fram. Våra 
marker på båda sidor av järn-
vägen måste vara tillgängliga 
på ett tryggt och säkert sätt, 
berättar Carl-Hugo Hamne-
gård.

När mamma Anna-Lisa 
gick bort 2004 tog söner-
na över gården. Efter en 
stunds grubblande bestämde 
de sig för att försöka förädla 
Hamnen. 2006 stod ett nytt 
ridhus klart på gården. Det är 
ett imponerande bygge med 
internationella mått. Tanken 
är att dels kunna använda 
huset till ridskola dels i täv-
lingssammanghang. Idag ar-
renderas huset ut och verk-
samheten som bedrivs är om-
fattande. I kontraktet med ar-
rendatorn har Hamnegård 

lovat att komplettera ridhu-
set med en paddock, där täv-
lingshästar kan värma upp 
inför hopptävlingar.

– Det är inget vi hittar på 
för skoj skull. Planen var att 
bygga en paddock i anslut-
ning till ridhuset, men nu 
kommer järnvägen så nära 
att bullernivån hindrar oss. Vi 
har mark som kan användas 
till ändamålet, men den ligger 
på andra sidan Grönån. En 
enkel bro och saken är klar. 
Om Banverket kan kompen-
sera oss med den kan vi tänka 
oss att avstå från kravet på en 
undergång, säger Carl-Hugo 
Hamnegård.

Investerat 7 Mkr
Att bröderna har valt att över-
klaga järnvägsplanen till re-
geringen är lätt att förstå efter 
ett besök på gården. Bara i rid-
huset har de investerat 7 mil-
joner kronor. Planeringen av 
ridhuset gjordes i samarbete 
med dåvarande stadsarkitekt. 
Kompensationsåtgärderna
för det intrång som järnvägen 
gör på deras marker avgör nu 
framtiden.

– Vi är helt övertygade om 
att nå en lösning. Banverket 
kan inte bortse från oss, men 
de har väl sina skäl till varför 
de har släppt iväg ärendet så 
här. Vi var ju mer eller mindre 
tvingade att överklaga och 
därmed försena hela bygg-
nationen eftersom Banver-
ket vägrade oss gehör, säger 
Tore Hamnegård.

Att de tar strid för Hamnen 
har sin förankring långt till-
baka. Släkten har en 135-
åriga historia på gården och 
nu renoverar bröderna bo-
stadshuset. De tänker flytta 
tillbaka och intensifiera verk-
samheterna.

– Ridintresset är stort och 

ett utvecklingsbart ämne. Pla-
nerna på ett ridgymnasium 
låter spännande. Med fram-
tidens förbättrade kommu-
nikationer kunde vi kanske 
bli en del av detta. Skisser-
na på ett hästnära boende 
låter också intressant, vilket 
vi gärna medverkar till, säger 
Tore och Carl-Hugo Ham-
negård.

Överklagandet av järn-
vägsplanen ligger nu på re-
geringens bord. Handlägg-
ningstiden är beräknad till 
tre till sex månader.

På BanaVäg i Väst bekla-
gar man att parterna inte har 
kommit överens.

– Vi hade gärna fortsatt 

gat, säger övergripande pro-
jektledare, Bo Larsson och 
tillägger:

– Vi kan bara erbjuda kom-
pensation för intrång och 
skada i pågående verksamhe-
ter. Vilka framtidsplaner som 
eventuellt går i stöpet i sam-
band med en väg- och järn-
vägsutbyggnad kan vi inte 
värdera eller ersätta någon 
för. När det gäller Hamne-
gårds krav på järnvägsunder-
gång och bro över Grönån 
har vi bedömt dem som 
varken nödvändiga eller eko-
nomiskt försvarbara.

Den åsikten delas inte av 
bröderna Hamnegård.

– Vi talar om åtskilliga ar-

heten att på lång sikt kunna 
fortsätta driva ett rationellt 
jordbruk. Regeringen har ju 
talat sig varm för landsbygds-
utveckling, återstår att se om 
de menar allvar...

– Det här är rätt lustigt. 
Vi trodde det handlade om 
att bygga "broar" när staten 
vill dra fram en ny väg och 
järnväg, men så var det tyd-
ligen inte.
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"Vi trodde det handlade om att bygga broar"

Vill bygga broar med Banverket. Carl-Hugo Hamnegård har tillsammans med sin bror överklagat järnvägsplanen Hede-
Älvängen. En bro över Grönån handlar tvisten om. Det må låta som en bagatell, men det räckte för att stoppa järnvägsbyg-
get.

Tore och Carl-Hugo Hamnegård.

– Bröderna Hamnegård om varför de stoppade järnvägsbygget

Faksimil Alekuriren vecka 3, 2009.

Utbyggnaden av dubbelspåret mellan Hede och Älvängen kan starta efter att överklagandet 
dragits tillbaka.              Foto: Kasper Dudzik

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANA VÄG I VÄST; HEDE-ÄLVÄNGEN
•  Total sträcka 7,6 km dubbelspår 

varav 1,8 km tunnel samt vägbroar 
och järnvägsbroar

• Prognostiserad kostnad cirka 909 
miljoner kronor
• Samtliga plankorsningar  ersätts 

med säkrare, planskilda korsningar
• En pendeltågsstation söder om 
Lödöse
• Byggstart är planerad till maj 2009
• Projektet planeras vara färdigställt 
2012  


