
ALE. Ale kommun 
testar elbilen som 
fordon i vanlig kommu-
nal verksamhet.

Det är en del i ett 
större projekt med flera 
intressenter som syftar 
till att ge forskare 
och tillverkare ett bra 
underlag för utveck-
lingen av elbilen.

Kommunfullmäktige 
anslog 650 000 kronor 
extra till investerings-
budgeten 2009 för 
inköp av två elbilar.

Beslutet vid oktobersamman-
trädet föranleddes av en lång 
debatt. Syftet att köpa två elbi-
lar av Aleföretaget, EV-adapt, 
gillades inte av alla.

– Aleborna ska inte stå för 
ett privat företags utvecklings-
kostnader. Pengarna behövs i 
skolan, sa Ewa Johansson som 
är politisk vilde i fullmäktige 
sedan hon har lämnat Alede-
mokraterna.

Hennes tidigare partikam-
rat, Jan A Pressfeldt (Ad), var 
inne på samma linje, men med 
andra argument.

– Jag tror helt enkelt inte 
på tekniken. Det är vätgas som 
gäller i framtiden.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), var 
däremot tvärsäker.

– Självklart ska vi ställa upp 
på det här. Vi är på väg att skapa 
ett unikt kluster kring energi-
teknik i Ale. EV-adapt har 
förfrågningar om elbilar från 
mängder av kommuner och 
landsting. Det vore en skam 

om inte vi vågade vara med, sa 
han bland annat.

Han fick som väntat medhåll 
av Peter Rosengren (Mp).

– Nu har vi chansen att köpa 
den första serietillverkade el-
bilen i Sverige och föregå med 
gott exempel. Det är ett viktigt 
miljöbeslut.

Fredrik Johansson (M) 
menade att idén var bra, men 
att pengarna redan fanns i in-
vesteringsbudgeten. På den 
punkten tillrättavisades han 
dock. Bilarna är tänkta att 
köpas i år och därför var ett 
tilläggsanslag nödvändigt.
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VECKANS 

PROFIL

Sedan några veckor pågår kam-
panjen Sortera Mera. 

Det är Renhållningen i kom-
munen som med hjälp av arbets-
lösa ungdomar på Alelotsen 
informerar invånarna om den 
effektiva miljöinsats man kan 
göra genom att göra sig av med 
sitt avfall på rätt sätt.

Ungdomarna arbetar med information 
i en kommundel och vecka i taget. De 
delar ut ett blad med information om 
källsortering och återvinning till hus-
hållen. På torsdagkvällen står de vid 
återvinningsplatsen för att ge råd och 
tips till besökarna. Och de serverar 
kaffe eller te med härliga kanelbullar!

I torsdags var turen kommen till 
Älvängen och åtevinningsplatsen vid 
Tolleredsvägen. Besökarna fick svar på 
frågor som varför det ibland var över-
fullt i containrarna, varför det inte 

städas bättre, och om man verkligen 
får blanda mjuk och hård plast numera. 
Många var också upprörda över att det 
placerades möbler, hushållssopor och 
annat bråte på återvinningsplatsen. 
Denna veckan hade det stått en TV-
apparat, en mikrougn och ett uttjänat 
bord på Tolleredsvägen. -Det kan väl 
knappast kallas förpackningar, suckade 
en besökare.

Besökarna fick besked av ungdomar-
na att det är FTI, Förpacknings- och 
Tidnings Insamlingen, ett rikstäckan-
de företag, som ansvarar för tömning-
en och återvinningen. Och att deras 
nya system för tömningsintervaller fått 
mycket kritik från kommunerna. För 
Ale kommuns del innebär nedskräp-
ningen stora kostnader. För att hålla 
efter det värsta sysselsätter Renhåll-
ningen varje vecka tre bilar och fem 
renhållningsarbetare för att städa kom-
munens 22 återvinningsplatser. En helt 

onödig insats som aleborna är med om 
att betala via renhållningstaxan. 

Mötena i novembermörkret har 
varit mycket trevliga. Besökarna har 
uppskattat att kunna komma med 
frågor och få svar, och de engagera-
de ungdomarna har verkligen trivts 
med att kunna göra en meningsfull 
samhällsinsats. Endast lite bekymmer 
med träningsvärk av allt trappspring 
har hörts från dem. Vecka 46 är turen 
kommen till Skepplanda. På torsdag-
kväll den 12 november finns det glada 
och kunniga gänget på plats på Albo-
torget.

Vidare väntar träffar på Folketshus-
vägen i Nol torsdag den 19 november 
veckan därefter vid Ledet i Alafors.

Välkomna!
Claes Jenninger
Tekniska kontoret

Iren och Christer 
Edgren uppskattar 
både kaffe och infor-
mation av Alelotsarna 
Mattias Andersson och 
Yahya Niazi. 

Mer sortering bättre för miljön 

Trängselskatter 
delfinansierar 
infrastruktursatsningar
Förbundsfullmäk-
tige godkände i ons-
dags förslaget till avtal 
om medfinansiering 
av infrastruktursats-
ningar i Västsverige.

Västlänken, Marie-
holmstunneln och en 
större kollektivtra-
fikomläggning beräk-
nas kosta 30 miljarder 
kronor.

Hälften föreslås 
finansieras med stat-
lig anslag, 12 miljarder 
av trängselskatt, Göte-
borgs stad och regi-
onala bidrag täcker 
resten.

Då Göteborgsregionen inte 
är finansierande avtalspart 
tog man här inte ställning 
till de specificerade insat-
serna i avtalet. Huvudob-
jekten Västlänken /kollek-
tivtrafikomställning K2020 
och Marieholmstunneln har 
man redan tidigare ställt sig 
positiv till. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund gav 
vidare styrelsen i uppdrag att 
verka för att det västsven-
ska infrastrukturpaketet ge-
nomförs och att ett system 
för trängselskatt kommer 

till stånd.
Avtalet om infrastruktur-

paketet ska undertecknas och 
lämnas till regeringen senast 
den 9 november.

Hösten 2008 enades 
Vägverket, Göteborgs stad, 
Västra Götalandsregionen 
samt Göteborgsregionens 
kommunalförbund om av-
sikten att dels bygga Marie-
holmstunneln dels genomfö-
ra en kollektivtrafiksatsning i 
Västra Götaland. Vägverket 
fick därefter i uppdrag av re-
geringen att ingå avtal om en 
ny älvförbindelse i Göteborg 
(Marieholmstunneln). I ar-
betet med att skapa ett för-
slag till avtal inleddes också 
förhandlingar om att för-
söka hitta en lösning på fi-
nansieringen av Västlänken. 
Ett sådant förslag föreligger 
nu. I detta framgår att Göte-
borgsregionen inte är finan-
sierande part. Medfinansi-
ärer är Banverket, Vägver-
ket, Västra Götalandsregi-
onen, Landstinget Halland 
och Göteborgs Stad.

Syftet är nu att föreslag-
na åtgärder ska ingå i reger-
ingens nationella infrastruk-
turplan
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Beslut om elbilar vållade debatt i fullmäktige

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 500 000:-
5 rok
Boyta 152 kvm, biyta 8 kvm
Tomt 2 003 kvm

Byggt 1961
Adress: Hålan 255
Visas sön 15/11 13.00-14.00
och tis 17/11 17.15-18.00

Trivsam 1-½ plansvilla med lugnt och lantligt läge nära naturen. Sidobyggnad med gästrum, garage och
förråd. Växthus, pool och lekstuga. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1655.

BHålan - Nol

Vi har köpare 
till er bostad! 

Just nu stor efterfrågan på villor och bostadsrätter i Ale.
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.
0303-74 62 50,  ale@fastighetsbyran.se


