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ALAFORS. Trängselav-
gifter till Göteborg blev 
kvällens hetaste fråga 
när Ale kommunfull-
mäktige sammanträdde 
i måndagskväll.

Annars var det upp-
lagt för de lokala frå-
gorna.

För första gången 
arrangerades nämligen 
allmänhetens fråge-
stund, men aleborna 
hade inte hörsammat 
inbjudan.

Ale kommunfullmäktige har 
på försök infört allmänhe-
tens frågestund. Aleborna 
har möj-
lighet att 
få svar på 
sina frågor 
k r i n g 
ä r e n d e n 
som full-
m ä k t i g e 
senare ska 
behandla 
på mötet. 
Trots att 
a n t a g a n -
det av den 
omstridda 
detaljplan 9 
i Älvängen 
stod på 
d a g o r d -
ningen var 
det inga frågvisa alebor som 
närvarade. Syftet är ändå 

att göra det ännu lättare för 
aleborna att få svar på sina 
frågor.

BanaVäg i Väst informe-
rade sedan fullmäktigeleda-
möterna om senaste nytt i 
projektet.

– Det råder högtryck 
just nu. Vi satsar 5 miljoner 
kronor om dagen eller 800 
000 kronor i timmen om ni så 
vill eller 100 miljoner kronor 
i månaden i ny infrastruktur 
i Ale kommun. För tillfället 
ser vi ut att hålla tidplanen 
och trafiken flyter väl under 
arbetet. Den stora utma-
ningen väntar när ombygg-
naden av Jordfallsbron star-
tar, då kan det bli kämpigt, sa 

biträdande 
ö v e r g r i -
pande pro-
jekt ledare 
för Bana-
Väg i Väst, 
L e n n a r t 
Dagö.

K v ä l -
lens första 
b e s l u t ä -
rende gällde 
antagandet 
av struktur-
studien för 
Nödinge.

– Ett 
omfattande 
arbete i 
dialog med 

aleborna är slutfört. Målet 
har varit att skapa en samlad 

bild av hur de centrala 
delarna i Nödinge centrum 
kan utvecklas. Vi har haft ett 
helhetsperspektiv och har 
fokuserat 
på boende, 
o f f e n t -
lig- och 
kommer-
siell ser-
vice. Som 
u t g å n g s -
punkt har 
vi haft; 
”Tänk kol-
lektivtra-
fik”. När 
du kliver 
av pendeln 
i framti-
den ska du 
inte bara 
komma av 
till en stor parkeringsplats, 
utan vi vill ha ett levande 
centrum med hög tillgäng-
lighet, förklarade kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Sune Rydén (Kd) var först 
ut med frågor.

– Det låter jättebra och 
studien är väl genomförd, 
men jag är rädd för att den 
hamnar på samma hyllplan 
som strukturstudien för 
Älvängen. Jag saknar de eko-
nomiska förutsättningarna. 
Det är synd att dessa visioner 
inte är förankrade i en eko-
nomisk verklighet. Finns det 
överhuvudtaget någon rea-

listisk möjlighet att studiens 
intentioner kan genomföras, 
undrade Rydén.

Jarl Karlsson svarade att 
arbetet med 
Ä l v ä n g e n 
c e n t r u m 
inte ligger 
på is, att 
ett projekt 
är på gång 
och att det 
k o n k r e t a 
arbetet med 
att förverk-
liga idéerna 
i struktur-
studien för 
N ö d i n g e 
först ta fart 
efter att 
k o m m u n -
fullmäktige 

har antagit handlingen.
Fullmäktige var enigt i 

beslutet om att anta struk-
turstudien för Nödinge.

Den hetaste debatten 
blev på kvällens sista punkt. 
Aledemokraten, Jan A 
Pressfledt, hade riktat ett 
antal frågor till Jarl Karlsson 
angående dennes uttalande 
om eventuellt införande av 
trängselavgifter till Göte-
borg. Intresset för frågorna 
var så stort i fullmäktigesalen 
att ärendet gjordes om till en 
interpellation med godkän-
nande av ledamöterna. Det 
medförde att samtliga kunde 
delta i debatten.

Detaljerad information
Jarl Karlsson gav en lång och 
detaljerad information om 
ärendet kring den planerade 
utbygganden av infrastruk-
turen i Göteborg.

– Inledningsvis vill jag säga 
att inga beslut är tagna, men 
vi hoppas ha ett avtal med 
staten i hamn 1 november 
i år. Behovet av en utbyggd 
infrastruktur i Göteborg har 
stått högt på dagordningen. 
Västlänken, en tågstation 
under nuvarande centralsta-
tion, och en ny älvförbindelse 
kallad Marieholmstunneln är 
två gigantiska satsningar som 
landar på omkring 30 miljar-

der kronor. Plötsligt öppna-
des en möjlighet när staten 
sade sig vara beredd att satsa 
ungefär hälften av pengarna. 
Idén om 
att för-
söka hitta 
en medfi-
nansiering 
g e n o m 
avgifter är 
kanske inte 
optimal och 
måste själv-
klart utre-
das vidare, 
men vi vill 
inte missa 
chansen att 
haka på när 
tillfälle ges.

H a n d -
läggningen 
av ärendet har gått rekord-
snabbt och det har väckt irri-
tation hos flera fullmäktige-
ledamöter, däribland Göran 
Karlsson (V).

– Informationen har varit 
minimal i 
ett ärende 
som är 
så stort. 
Jag tycker 
staten har 
varit arro-
gant som 
inte har 
låtit oss få 
möjlighet 
att tycka 
till i vanlig 
demokra-
tisk ord-
ning. Det 
här är inget 
beslut som 
några få 
ska ta. 

Störst mot-
stånd möter förslaget om 
trängselavgifter hos Alede-
mokraterna och Jan A Press-
feldt.

– Före valet 2006 var samt-
liga partier i Göteborgsregio-
nen överens om att inte införa 
en ny skatt för att bekosta nya 
vägar, tunnlar och broar. Vi 
betalar redan fordonsskatt så 
det räcker. Problemet är att 
alla pengar används i Stock-

holm och Mälarområdet. 
Stå upp och kräv att staten 
betalar, vik inte ner er. Nu är 
det vi pendlare – alla som ska 

in till Göte-
borg – som 
ska betala 
u t b y g g -
naden av 
G ö t e b o r-
g a r n a s 
infrastruk-
tur. Det är 
helt orim-
ligt, dund-
rade Press-
feldt.

– Då 
kanske vi 
skulle ta 
och sätta 
upp biltul-
lar runt 

Göteborg så de blir inlåsta 
i sin stad, skojade Rose-
Marie Fihn (Fp) som också 
var kritisk mot förslaget.

Jarl Karlsson lovade att 
återkomma med ytterligare 

i n f o r m a -
tion i ären-
det, men 
han under-
strök att 
agerandet 
i frågan 
har varit 
viktigt för 
att komma 
vidare.

– Hade vi 
sagt blankt 
nej hade 
vi defini-
tivt inte 
medverkat 
till någon 
u t v e c k -
ling av vår 

region. Nu går 
förhandlingarna vidare och 
vi får se var det här slutar.

Trängselavgifter till Göteborg vållade debatt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga 
fotoalbum.  Ta med dina 
favoritfoton och gör egna 
färgsprakande kollage.

Söndagar jämna veckor 
kl.10.30–12.30 Alvhems förskola
5 ggr á 2h 10-13 år. Kostnad 400: 
- inkl. mtrl.
Start: sön. 27 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort 
och inbjudningar m.m.

Tisdagar kl.18.30–20.00 
Aroseniusskolan 8 ggr á 1,5h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: tis. 22 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning

Måndagar kl.18.00–19.00 
Alvhems klubblokal
4-5 år & 6-8 år Kostnad: 200:- 
Start: mån. 21 september
Ledare: Bjarne Sjöholm och 
Anders Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning

Onsdagar kl.18.00–19.00
Älvängen, lokal meddelas senare
4-7 år.Kostnad: 200: -
Start: ons. 23 september
Ledare: Meddelas senare

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik

Onsdagar kl. 19.00–20.00
Älvängen, lokal meddelas senare
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: ons. 23 september
Ledare: Åsa Sandström och 
Jennie Niklasson

Meditation
Lär känna ditt inre jag

Torsdagar kl. 18.00–19.00
Aroseniusskolan
14-16 år
Kostnad: 300: -
Start: tors. 19 feb.
Ledare: Håkan Winblad

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 el. 0704-89 86 16. SENAST 17 SEPTEMBER
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

HÖSTENS

KURSER

VÄLKOMNA!

Göran Karlsson (V).

Jarl Karlsson (S).

Sune Rydén (Kd).

Jan A Pressfeldt (Ad).
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