
KILANDA. Bröderna 
Göran och Arne Tilly 
redogjorde för sin 
vision om en motorpark 
i Kilanda.

Vad majoriteten av 
ortsborna tycker om 
förslaget är ingen 
nyhet.

– Ibland är det jobbit 
att ha idéer, erkände 
Göran Tilly i pausen.

Låt oss först reda ut att inga 
beslut har tagit i frågan. Brö-
derna Tilly på Kollanda Grus 
hoppas få tillstånd av länssty-
relsen att starta en bergtäkt på 
sitt markområde. Detta skulle 
sedan enligt visionen bli en 
utmärkt plats för en stor mo-
torpark.

– Den hamnar åtta till tio 
meter ner i bergschaktet. Vi 
kommer att klä väggarna och 
bygga ljudvallar på ovan-
sidan. Vi har svårt att se en 
mer lämplig plats. Här kan vi 
samla allt från gokart och fol-
krace till cross och speedway, 
menar Göran Tilly.

Visionärerna ser också 
andra positiva effekter.

– Vi skapar cirka tio nya 
arbetstillfällen när anlägg-
ningen är klar och fram till 
dess kommer också många 
att vara sysselsatta. Vi sätter 
Ale på kartan på samma sätt 
som Alebacken har gjort i år. 
Det finns inget liknande mo-
torsportsområde i Västsveri-
ge och Ale Motorpark skulle 
kunna bli ett nytt utflyktsmål 
för alla intresserade.

Tillys har presenterat sina 
planer för Ale kommun som 
ännu inte har tagit ställning 
i frågan.

– Det här är ett unikt fall. 
Det är ytterst sällsynt att en 
privat markägare anmälet in-
tresse av att bygga en mo-
torbana på sin egen mark. 

Innan vi kan säga varken det 
ena eller det andra i den här 
frågan har vi begärt att Tillys 
ska göra en objektiv utred-
ning kring ett antal fråge-
ställningar. Det handlar som 
ni säkert förstår om hur bul-
lernivåer, miljö och naturvär-
den påverkas, sa mark- och 
exploateringsingenjör i Ale 
kommun, Jörgen Sundén, 
som fortsatte:

Lång process
– Ärendet är alltså knappt på-
börjat från kommunalt håll. 
Vi vill först att det utreds om 
det överhuvudtaget är realis-
tiskt att gå vidare med en för-
undersökning. Faller allt på 
plats väntar en planprocess. 
Det här blir en lång process 
där ni som ortsbor kommer 
att få åtskilliga tillfällen att 
yttra er.

Kilanda skola var väl-
fylld med ett 60-tal delta-
gare och frågorna var minst 
lika många. Jörgen Sundén 
fick frågan om Ale kommun 
inte utrett om det finns andra 
alternativ.

– Vi har i åtta år försökt 
hitta en alternativ etable-
ringsplats för gokartbanan, 
men har tyvärr inte lyckats. 
Det här skkulle kunna vara en 
lösning som även räddar Älv-
bygdens Motorklubb vars Pa-
radisbana i Älvängen hotas på 
sikt då exploateringen tar fart 
i dess närområde.

Kritikerna oroade sig mest 
för lugnet och alla rödlistade 
arter.

Höga naturvärden
– Det gör ni med all rätt och 
det är med anledning av de 
höga naturvärdena som vi 
kräver en utredning från för-
slagsställaren kring huruvida 
det är möjligt att ens tänka 
tanken om en motorpark i 

Kilanda. Samtidigt vill jag 
understryka att avgaser och 
ljudnivåer i den moderna mo-
torsporten har minskat radi-
kalt med de nya motorerna, 
svarade Jörgen Sundén.

I kaffepausen konstaterade 
Göran Tilly att det knappast 
blåser medvind i projektet.

Tveksam
– Det är klart man blir tvek-
sam, men vi är entreprenörer 
och vi har rätt att ha visioner. 
Nu ska oberoende part utreda 
och besvara ett antal frågor. 
Därefter får vi se hur och om 
vi går vidare. Vi får ju bekos-
ta allt själva. Alla håller inte 
med oss, men vem säger att 
det är vi som har fel? Det som 
är minst lika avgörande är ju 
trots allt om vi får något berg-

täktstillstånd eller ej. Utan 
det kan vi omöjligt bygga 
någon motorpark, konstate-
rade han.

Hela bergtäktsområdet 
omfattar 20 hektar. Endast 
tre av dem är tänkt som go-
kartbana i framtiden.

– Det är stora ytor vi pratar 
om och när det gäller berg-
täkt finns det inte så mycket 
att oroa sig för. Redan idag 
finns det tre täkter och 
den verksamheten begrän-
sas starkt av tider, då den 
får pågå. Det regleras enligt 
tillståndet, bekräftade Rolf 
Gustavsson, ordförande för 
mötet och i Miljö- och bygg-
nämnden.
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ALVHEM. Hur ska 
Alvhem kunna förvalta 
sitt rika kulturarv?

Det är huvudpunkten 
för torsdagens orts-
utvecklingsmöte på 
Gläntevi.

– Bygdens historia är 
smått osannolik, men 
väldigt få känner till 
den, säger Peter Tifelt.

Det var när Peter Tifelt och 
Kjell Claesson fick kontakt 
med ”hobbyarkeologen” 
Martin Skoglund som idén 
uppenbarade sig. Tanken 
slog dem att lyfta fram Alv-
hems ärorika historia och 
samtidigt höja ortens status 
ur turistsynpunkt.

– Det vore roligt om en 
projektgrupp kunde bildas 
för att göra något konkret av 
Alvhems kulturskatt. När vi 
fick lyssna till Martin Skog-
lund första gången satt vi helt 
mållösa. Jag tittade på Kjell 
och vi bara skakade på huvu-
det, säger Peter Tifelt.

Martin Skoglund har 
forskat flitigt under många 
år i Ale kommun och bland 
annat varit delaktig i utgräv-
ningarna i Äskekärr. Han 

menar att Alvhem var det 
stora centret i Göta älvda-
len innan Lödöse anlades 
som stad.

– Det har hittats en massa 
fornlämningar runt Alvhem. 
Grönådalen var föregånga-
ren till Lödöse, säger Martin 
Skoglund och fortsätter:

– Grönådalen och Göta 
älv var de viktigaste farle-
derna. Dessa kontrollerades 
från Alvhem. Fyra fanborgar 
skyddade platsen.

Rent vetenskapligt finns 
Kungsgården omnämnd 
som sätesgård 1528 och re-
sidens 1628. För att finna yt-
terligare bevis om Alvhems 
betydelse ur ett historiskt 
perspektiv krävs såväl enga-
gemang av arkeologer, men 
naturligtvis också pengar.

– Martin kommer att 
medverka på torsdag och 
syftet är att intressera och 
upplysa ortsborna om Alv-
hems fantastiska ursprung. 
Jag hoppas verkligen att in-
vånarna sluter upp på Glän-
tevi. Jag utlovar ett fascine-
rande och kunskapsberikan-
de föredrag, avslutar Peter 
Tifelt.

JONAS ANDERSSON

Historia som ger 
framtidsmöjligheter
– Förväntansfullt inför ortsmötet i Alvhem

Hobbyarkeologen Martin Skoglund har engagerats inför Hobbyarkeologen Martin Skoglund har engagerats inför 
ortsmötet i Alvhem, då bygens historia ska diskuteras.ortsmötet i Alvhem, då bygens historia ska diskuteras.

Kritiskt ortsmöte mot Ale Motorpark

Stort intresse för Arne och Göran Tillys planer på en motorpark i Kilanda, men de flesta var där för att framföra sin oro och 
kritik till planerna.

I KILANDA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Bröderna Tilly presenterade sin vision i Kilandasin vision i Kilanda
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Varmt välkomna!


