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LILLA EDETS KOMMUN

ENTREPRENAD
Va-anläggningar

Lilla Edets kommun genom samhälls-
byggnadsförvaltningen inbjuder till 
anbudsräkning avseende utbyggnad 
av va-anläggningar för anslutning av 
planområde Hanström 3:5 i Göta.
Omfattning: i huvudsak ca 340 m 
dagvattenledning. Upphandlingen 
genomförs som förenklad upphandling 
enligt Lagen om offentlig upphandling.

Entreprenadens genomförande kräver 
att erforderliga medel och tillstånd 
erhålles.

Anbud skall vara kommunen tillhanda 
senast 14 maj 2009.
Entreprenaden skall vara färdig för 
slutbesiktning senast 8 juli 2009.

Förfrågningsunderlag på cd 
tillhandahålls av: 
Lilla Edets kommun
Jan Erlandsson tfn: 070-7757725.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ortsmöten är vikti-
ga för alla, men det 
saknas ett par gene-

rationer bland mötesdelta-
garna. Ca 80 % av de när-
varande var som underteck-
nad pensionär. Inga yngre 
föräldrar eller ungdomar. 
Varför, kan det bero på att 
utöver annons i er tidning 
fanns inga anslag vare sig på 
anslagstavlor eller i anslut-

ning till lokalen där mötet 
ägde rum. Marknadsföring 
lönar sig!

Det kan väl också note-
ras att ingen representant 
från näringsidkare i Bohus 
var på plats. Däremot hela 
styrelsen för vår vägför-
ening vilket var glädjande. 
Utöver representanter från 
Socialdemokraterna samt 
Alebyggen och tjänsteman 

I Sverige har genomdri-
vits ogenomtänkta olika 
lagar och förordning-

ar som rättfärdigar Etanol 
med mera under begrep-
pet bio- eller miljöbränslen, 
en märklig benämning. Pro-
duktionen framtvingar sköv-
ling av regnskogar och kon-
kurrerar ut jordbrukspro-
dukter i den fattiga delen av 
vår jord. Dessutom förorsa-
kar det mer CO2-utsläpp än 
en ny dieselbil!  

Men elbilen kan aldrig 
bli ett rejält alternativ. Vari-
från skall vi ta all ny el? Mer 
kärnkraft? Bygga ut våra sista 
orörda älvar? Och: oljan 
håller på att ta slut!

Lösningen heter hydro-
gen/vätgas. Inga utsläpp, 
enbart vatten! Och bäst av 
allt: Vätgas finns i närmast 
obegränsad mängd, överallt 
i världen och kan som ener-
gibärare användas överallt 
i samhället – för transport-
sektorn, fabriker, kommuner 
och privata hushåll. 

Man kan med en bränsle-
cell med en liten vindmölla 
på taket och en solpanel få 
tillräckligt med energi för att 
producera el genom vätgas 
för hela villan! Rolls Royce 
har tagit fram en hydrogen-

motor som ensamt driver ett 
stort sjukhus i England! - I 
Stenungssund sker utsläpp 
från den petrokemiska indu-
strin som skulle räcka som 
energibärare för 1,5 miljo-
ner bilar till en kostnad långt 
under nuvarande bensin/die-
selpriser! Enbart den svenska 
basindustrin släpper ut så 
mycket vätgas att det skulle 
räcka till att driva 15 miljo-
ner bilar!

Starka krafter
Men man utmanar starka 
krafter i samhället, inte 
minst oljemaffian, och det är 
inte populärt i ett litet land 
som Sverige. Saab tycks inte 
vara med på hydrogentå-
get. Man har ju haft andra 
problem. Volvo har nyligen 
vaknat och teknikutveckling 
pågår. I Kalifornien (en av 
världens starkaste industrire-
gioner) kör man så det ryker 
liksom i Japan och Kina. I 
Tyskland har man inrättat 
ett Vätgas-centrum med 
en ansenlig budget dit man 
attraherar världens elit inom 
forskningen och utveck-
lingen av vätgastekniken.

EU har beslutat att vätga-
sen är det framtida bränslet 
och har avsatt 9 miljarder 

kronor för de kommande 
två åren. EU-kommis-
sionen anordnade under 
november -09 i Bryssel ett 
hydrogensymposium som 
jag besökte eftersom jag då 
råkade befinna mig i Bryssel 
(i Sverige var det helt tyst om 
detta symposium, inte ett ord 
vare sig i radio eller TV eller 
i dagspressen). Där visade 
bland annat BMW, Merce-
des, Audi, Toyota och till 
och med Fiat upp bilar med 
hydrogendrift. Linde Gas 
visade en komplett anlägg-
ning för distribution och 
tankning av flytande vätgas 
som fram till nu varit det 
stora problemet! Konceptet 
är tekniskt klart för den stora 
utbyggnaden! Kända inves-
teringar i världen uppgår 
sammanlagt till minst 150 
miljarder kr de närmaste 5 
åren. Enbart i Kalifornien 
investeras för 35 miljarder kr 
i omställningen av samhället 
till vätgastekniken. 

I Sverige sker nästan ing-
enting. Till och med i lilla 
Danmark har det startats en 
fabrik för tillverkning av små 
hydrogenbilar! I Danmark, 
Norge, Tyskland med flera 
länder förses motorvägsnä-
tet med hydrogentankstäl-

len. Inte i Sverige. Här hålls 
det fast vid gårdagens teknik. 
Trots att vi hade kunnat ligga 
i teknikens framkant med två 
personbilsfabriker och två 
lastbilsfabriker inom landet.

Teknisk revolution
Vi lär få uppleva en teknisk 
revolution mycket snart 
när hydrogentekniken slår 
igenom på allvar och det är 
frustrerande att konstatera 
att vi i Sverige kört in på irr-
vägar, kanske den moderna 
svenska industrihistoriens 
största misstag, samtidigt 
som tre av världens ledande 
forskare är svenskar och 
tyvärr arbetar i Kanada hos 
världsledande Ballard (gå 
in på deras hemsida!) samt 
inom forskningen i Kalifor-
nien. Varför? 

Se el-bilen som ett insteg 
till hydrogentekniken och 
satsa allt på detta!

Jan A. Pressfeldt
Ekonomie privatfilosof

Nu har det hänt det 
som jag befara-
de skulle hända vid 

dessa avsmalnade vägsträck-
or, typ utanför Tempo i Nol. 
Ett sådant kaos och lynch-
stämning som jag fick be-
vittna i måndags eftermid-
dag den 20 april har kanske 
redan hänt flera gånger ti-
digare och kommer säkerli-
gen att hända många gånger 
framöver.

En mycket påstridig och 
enveten dam kommer med 
bil norrifrån och i höjd med 
Tempo blir det stopp i tra-
fiken. Hon hävdar att hon 
var först vid den avsmalna-
de vägsträckan. Från Gö-
teborgshållet är det kö och 
det paret som var först där-
ifrån har ingen möjlighet 
att backa då kön bara växer 
bakom dem. Den envet-
na vägrar att backa. Under 
tiden kaoset pågår kommer 

buss Lila Express norrifrån 
med passagerare och kan na-
turligtvis inte köra vidare. 
Chauffören får gå ut och se 
vad som försiggår. När så till 
slut den envetna damen får 
för mycket motstånd både 
av oss som bevittnar det hela 
och alla andra inblanda-
de trafikanter kände hon sig 
tydligen tvungen att backa 
bilen.

Vad skall göras för att för-
hindra dylika olyckliga situ-
ationer som kan leda både 
till trafikolyckor och bråk? 
Under tiden för den inträf-
fade situationen körde en 
kille förbi kön utanför den 
avsmalnade sträckan och ut-
satte naturligtvis gående för 
stor fara.

Har de beslutande angå-
ende denna vägplanering 
inte tänkt på att dessa situa-
tioner kan uppstå?

Vittne som undrar

Reflektioner efter 
ortsmötet i Bohus

Elbilen löser inga problem
– Varför är det så tyst om vätgas/hydrogen?

”Jag var först!”
– Måste man i alla situationer 
hävda sin eventuella rätt?

fanns ingen representant för 
oppositionen i Ale kommun, 
de borde ta tillfället i akt.

Att Alebyggen tagit över 
efter Balder är mycket posi-
tivt och förväntningarna är 
stora. Med deras band och 
nära kontakt med rådande 
majoritet i fullmäktige kan 
mycket bli bättre. Ja, snab-
bare än vad vd för Alebyggen 
angav. Vem gör vad är inte 
avgörande när det gäller Ale-
byggen eller Ale kommun, 
huvudsaken är att man 
samverkar för en snabb och 
framgångsrik utveckling för 
Bohus centrum med omnejd.

Därmed gör man rimligen 
samordnade insatser för 
bland annat våra gångvägar, 
torget framför centrum med 
mera. Upprustning av tra-
fikhinder för mopeder och 
cyklar, upp med nedrivna 
skyltar och upprustning av 
belysning på gångvägarna, 
detta är trygghet och säker-
het för boende! Många, inte 
minst affärsinnehavare kan 
tänka sig att torget framför 
centrum kan aktiveras med 
annat än blommor. Här 
spelas idag normalt boll och 
skateboardare yr omkring, 
här leker ”moppegänget” 

och det cyklas såväl på två 
som ett hjul.

Här kan man tänka sig 
ändringar så att det kan bli 
torgdagar, det vill säga att till 
exempel fiskbilen kan köra in 
där och andra trevliga torg-
handlare såsom man kan se 
i Kungälv och andra platser. 
Här kan också Alekuriren 
finnas med jämte represen-
tanter från olika föreningar 
som vill visa upp sig och få 
närkontakt med folk i alla 
åldrar. I samband med nu 
pågående väg- och järnvägs-
byggen ökar förekomsten 
av entreprenörer och bygg-

nadsarbetare och de behöver 
mycket närservice. Enrepre-
nören kan ju då och då visa 
upp planer och modeller.

 Den stora behållningen 
från mötet var definitivt 
Bohus nya rektor. Hennes 
åsikter och tydliga svar på 
olika frågor visade på en 
person med gedigen erfaren-
het såväl av olika kulturer som 
mycket annat. Att äntligen få 
höra att en skola inte ska vara 
kravlös mot eleverna och att 
föräldrar ska engageras mer i 
barnens löpande utveckling, 
ja, det var en höjdare!

Bohusbo +65
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Vid vårt arbetsplats 
besök på Älväng-
ens vårdcentral dis-

kuterade vi med ledningen 
för vårdcentralen olika ut-
vecklingsfrågor, bland annat 
vårdcentralens lokalisering 
när det byggs ett resecen-
trum i centrala Älvängen 
med pendeltågsstation samt 
VG vårdval och olika samar-
betsprojekt.

Vårdcentralens nuvarande 
läge är inte idealiskt när vi 
tittar på hur Älvängen kan 
utvecklas i framtiden, därför 
är det hög tid att pröva en ny 
placeringen av vårdcentralen 

vid pendeltågsstationen i 
centrala Älvängen. 

Älvängens centrum ska 
successivt förtätas och ett 
resecentrum skall färdigstäl-
las till pendeltågsstarten 
2012/2013. Vi bedömer att 
ett nybyggt resecentrum 
bli navet för väldigt många 
invånare i Älvängen, såväl 
för resenärer som skall till 
arbete, handla eller byta 
inom kollektivtrafiken. 

Vi är övertygade om att 
Älvängens vårdcentral skulle 
bli ett mycket bra komple-
ment till övrig service som 
finns och planeras i områ-

det. En central placering av 
Älvängens vårdcentral tror 
vi också kommer att under-
lätta mycket för vårdcentra-
lens besökare t.ex. individer 
i behov av färd-tjänst och 
kollektivtrafikens pendlare 
som idag måste ta sig först 
till vårdcentralen och sedan, 
ofta i samband med besöket, 
även till apoteket som idag 
finns i centrum. 

Älvängens vårdcentral är 
idag en vårdcentral som i 
olika mätningar ligger i det 
övre skiktet, vilket är mycket 
positivt för oss invånare. 
Ett attraktivare läge skulle 

stärka Älvängens vårdcentral 
ytterligare ett snäpp och 
detta ligger också i linje med 
Västra Götalandsregionens 
arbete att göra primärvården 
till Medborgarnas primär-
vård.

Med stöd av ovanstående 
föreslår vi att kontakter i 
ärendet snarast upprättas 
med målsättningen att pröva 
ett positivt genomförande av 
vårt förslag. 

Jim Aleberg (S)
Regionpolitiker

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Utveckling av Älvängens vårdcentral


