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ALAFORS. Nattbussar 
har åter börjat rulla 
genom Alafors sam-
hälle.

Fler nyheter är att 
vänta i den nya tidta-
bellen som kommer den 
13 december medde-
lade Västtrafiks Stefan 
Krafft när han gästade 
tisdagens ortsutveck-
lingsmöte i Medborgar-
huset.

Av Peabs platschef 
Henrik Gerber fick 
deltagarna också en 
helhetsbild över den 
utveckling som sker av 
Furulundsområdet.

Närmare 70 personer samla-
des i Medborgarhuset för att 
ta del av höstens ortsutveck-

lingsmöte för Alafors. Pro-
grampunkterna var rykande 
aktuella med information om 
den pågående utbyggnaden 
av Alebacken samt senaste 
nytt om kollektivtrafiken.

Peabs platschef på sträckan 
Nol-Älvängen, Henrik 
Gerber, fanns på plats för 
att tillsammans med Jörgen 
Sundén, kommunens sam-
hällsplaneringsavdelning, 
berätta om statusen för Ale-
backen och dess angränsande 
område.

– Belysningen på den södra 
delen av spåret kommer att 
startas igen. Det kommer 
också att läggas ut nytt grus-
material, sade Sundén och 
tillade:

– Vi får ibland påring-
ningar om att det ligger grus 
och makadamm på gång- och 

cykelvägen mellan Nol och 
Älvängen. Vi har framfört 
detta till Peab som ska ha det 
i beaktande.

Henrik Gerber framhöll 
det goda samarbete som 
Peab och Alebacken upple-
ver. Han visade en skiss över 
den nya backprofilen och 
berättade vidare att det skett 
en höjning med 71 meter.

– Det är ett nytt landmärke 
som har skapats. Förutom att 
Ale kommun får en fantastisk 
skidbacke har vi också sparat 
miljön genom att kunna 
begränsa våra transporter, 
förklarade Gerber.

Fantastiska möjligheter
Senare på kvällen underströk 
John Hansson, ordförande i 
Alebacken, vilka fantastiska 
möjligheter som framtiden 
erbjuder. Inte nog med att 
skidbacken nått närmast 
himmelska höjder, dessutom 
har skidanläggningen i Ala-
fors försetts med ett helt nytt 
snökanonsystem.

– Det grävdes ner i marken 
den gångna helgen. Det kräv-
des 500 ideella arbetstimmar 
under två dagar så var saken 
klar, säger John.

– En ny lift, som tredubb-
lar kapaciteten, anländer 
snart från Idre. Tanken är att 
allt ska vara på plats i mitten 
av december med planerad 
invigning av nya Alebacken 
efter jul.

Även Ahlafors IF fanns 
representerade på mötet i 
form av ordförande Thore 
Skånberg och Furu-
lundsparkens överhuvud, 
Åke Johansson. Den sist-
nämnde passade på att mark-
nadsföra parken och de eve-
nemang som erbjuds under 
säsongen.

Nyligen hade Ale 90 IK 
invigning av sitt nya motions-
spår och i början av nästa år 

ska nya Furustugan vara klar 
att ta i drift. Ambitionen att 
skapa ett litet Skatås i Furu-
lundsområdet är på god väg 
att förverkligas

Det ämne som väckte 
flest frågeställningar var 
som så många gånger tidi-
gare kollektivtrafiken. När 
Ale kommuns representant 
i ärendet, Annika Friberg, 
var sjuk fick Stefan Krafft 
från Västtrafik klara sig på 
egen hand. Det uppdraget 
klarade han med bravur. På 
ett tydligt sätt beskrev han 
Västtrafiks uppdrag och 
visionerna för K2020, som 
är ett gemensamt kollektiv-
trafikprogram som Västtra-
fik, Vägverket, Banverket, 
Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionen och alla 
dess 13 medlemskommuner 
står bakom. Bilder visades 
över framtidens pendeltågs-
stationer samt en vy över det 
resecentrum som planeras i 
Älvängen.

– Alependeln, som ska 
börja gå i december 2012, 
ska ha plats för 240 sittande 
passagerare. Det kommer att 
ta 28 minuter att ta sig från 
Älvängen till Göteborg. Med 
de regionala tågen kommer 
det att gå ännu lite fortare. 
Trapptorn byggs, så att man 
ska kunna ta sig över spåren 
till tågen. Det är en trygg-
hetsfråga, så att vi slipper 
gångtunnlar. Varje pendel-
tågsstation i Ale kommer att 
få en egen färg, förklarade 
Krafft.

Stefan Krafft fick ta emot 
en hel del synpunkter angå-
ende den nya tidtabellen som 
trädde i kraft den 14 juni, i 
samband med att Swebus tog 
över busstrafiken efter Göte-
borgs Spårvägar.

– Vi har valt att satsa mer på 
de snabba bussarna, som Lila 
Express. Det har fått konse-

kvens för det långväga lokala 
resandet. Grundstrukturen 
kommer att finnas kvar, men 
vi gör också en del smärre 
förändringar i den nya tid-
tabell som träder i kraft den 
13 december och som sedan 
gäller ett år framöver.

– Vi vet om att det lokala 
resandet har blivit krång-
ligare, men vi kan också se 
på resultatet för augusti och 
september att antalet kollek-
tivresenärer i Ale har ökat.

Nattrafik i Alafors
Några åhörare gjorde Stefan 
Krafft uppmärksam på att 
anslutningstrafiken med Lila 
Express emellanåt fungerar 
dåligt.

– Vi har informerat förarna 
och faktum är att det har 
skett en förbättring. Det är 
beklagligt när det inte fung-
erar. Samtrafik är svår att 

planera och dessvärre känner 
vi inte alltid till de störningar 
som sker på E45 från dag till 
dag, svarade Krafft. 

I samråd med Ale kommun 
har Västtrafik beslutat att 
återinföra nattrafik genom 
Alafors samhälle. Nattbus-
sarna rullar sedan ett par 
veckor tillbaka.

Än en gång framfördes 
klagomål på bussarnas höga 
farter längs med Ledetvä-
gen. 30 kilometer i timmen 
gäller, men upprörda orts-
bor menade att hastigheten 
ibland uppgår till 70.

– Det finns ingen anled-
ning att försvara det. Inga 
mer snabbussar genom 
Alafors alltså, konstaterade 
Stefan Krafft.

Nattbussar rullar åter genom Alafors
– Västtrafik svarade på ortsbornas frågor

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Peabs platschef, Henrik Gerber, medverkade på ortsutveck-
lingsmötet i Alafors.

Stefan Krafft, trafikutvecklare på Västtrafik, fick svara på 
frågor om kollektivtrafiken.

Mjöbäcks Entreprenad och Berik KB Älvängen
i samverkan med Lilla Edets kommun

planerar att bygga 20 st kooperativa hyresrätter 
i södra delen av Lödöse.

I området planeras även villor och
i ett senare skede ytterligare lägenhetsetapper.

Området ligger omedelbart norr om nuvarande
järnvägsöverfart i anslutning till Alvhems norra

delar och på gångavstånd från planerad 
pendelstation (som avses vara klar 2012).

5 november kl 18.30 i Lödöse museum

Ytterligare information
gällande planeringen kan erhållas från:

Daniel Åman Lilla Edets kommun
0707-75 77 35 daniel.ahman@lillaedet.se

Bengt Bengtsson Berik KB 
0705-49 10 34 mittiale@telia.com
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ALE TAXI
0303-96 000

Nya öppettider i växeln 
Från och med 1/11 2009

På grund av minskad efterfrågan 
av taxitransporter nattetid håller vi 

växeln stängd söndag-torsdag 
mellan kl 23.00 och 05.00.

Övriga tider är växlen öppen dygnet 
runt. Förbeställda resor körs även 
söndag-torsdag mellan kl 23.00 

och 05.00. Om detta innebär några 
problem för er vänligen kontakta oss på 
telefon 0303-96 000 så skall vi försöka 

hitta en lösning.

Ale Taxi informerar

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

Möt Ann Rosman,
deckardebutanten från Marstrand

Fredagen den 30/10 kl.14-16

” ... Jo, visst är hon lik 

Camilla Läckberg – men 

Ann Rosman är snäppet 

vassare. Hon har ett bättre

driv i historien, och är en

betydligt säkrare stilist 

redan i första boken ...”

Lotta Olsson, DN

Fyrmästarens 
dotter är den första 
deckaren i en serie om 
Marstrand 179:-

Gäller t o m
31/10


