
5-resorsladdningen fungerar ungefär som ett klippkort – du köper fem resor, och varje gång du reser dras 
en resa bort. Nu är det extra förmånligt att resa med 5-resorsladdningen, eftersom vi bjuder på femte resan*. 

5-resorsladdning finns att köpa för Göteborg, Göteborgsområdet och tätorterna Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. 

*Erbjudandet gäller 16–30 april 2010.

Upptäck 5-resorsladdningen.  
Nu får du 5:e resan på köpet.

Läs gärna mer på vasttrafik.se
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ALAFORS. Ja, vi har hört det 
förut.

Trafiksituationen längs 
med Ledetvägen diskutera-
des än en gång på ortsut-
vecklingsmötet i Alafors.

– Jag flyttade hit 1997 
och det är samma fråga som 
diskuteras fortfarande. Det 
är makalöst, suckade en av 
mötesdeltagarna.

Ortsmötets presidium, med ord-
förande Thor Eliasson i spetsen, 
hann knappt hälsa välkommen och 
gå igenom förra mötets protokoll 
innan diskussionen om Ledetvägen 
dök upp – igen!

– Framförallt är det bussarna som 
är ett problem. De kör alldeles för 
fort genom samhället. Hastigheten 
är satt till 30 kilometer i timmen, 
men det går betydligt fortare än 
så. Jag kommer inte att låta mina 
barn gå till skolan fram och tillbaka 
längre, sade en upprörd åhörare som 
personligen varit i kontakt med såväl 
Vägverket som bussbolaget Nobina 
för att uttrycka sin oro över rådande 
trafiksituation.

Olika förslag
Förslag väcktes om att få upp ljus-
skyltar som blinkar när någon kör 
för fort eller att man placerar ut 
stora blomsterkrukor i vägbanan 
för att dämpa hastigheten.

– Problemet är att trafikanter-
na kör efter vägens beskaffenhet 
och inte efter vilken hastighet som 
råder. Vi har diskuterat om att göra 

trafikmiljön trängre, men det arbe-
tet lär inte komma igång förrän ti-
digast nästa år, förklarade ordföran-
den i Miljö- och byggnämnden Rolf 
Gustavsson (S) som fanns på plats 
i publiken.

Robert Aronsson var inbjuden 
för att prata om Energiteknikcen-
trum (ETC) och vad den satsning-
en betyder för Ale kommun. 

– Vårt uppdrag är att ta vara på 
idéer från högskolor och göra kom-
mersiell verksamhet av det, förkla-
rade Aronsson som fick svara på en 
hel del frågor om elbilar och annat 
rörande det teknikskifte inom bat-
teri- och fordonsindustrin som vi nu 
upplever.

Kommunalrådet Jarl Karlsson 
(S) gästade Medborgarhuset och 
förkunnade att Alafors faktiskt utgör 
kommunens största turistattraktion.

Ales turistort
– Jag har fått uppgift om att 16 000 
personer gjorde minst ett åk i Ale-
backen under den gångna vintern. 
Samarbetet med föreningens ideel-
la krafter har fungerat på ett mycket 
positivt sätt, konstaterade Karlsson 
och slängde en blick mot Aleback-
ens ordförande John Hansson som 
satt längre ner i lokalen.

Jarl Karlssons anförande kom 
annars att handla mer om det som 
händer i övriga kommundelar än 
specifika utvecklingsplaner för Ala-
fors. Kanske inte så konstigt efter-
som det saknas konkreta projekt för 
just Alafors, frånsett Alebyggens pla-
nerade kooperativa boende i Furu-
lundsparken. Det har å andra sidan 

diskuterats under en lång följd av år, 
men ännu är inte spaden i jorden.

– Vad det gäller Furulundsområ-
det, så har det klarnat en del, poäng-
terade Karlsson som sedan fick möta 
ortsbornas frågor.

Varför har inte Furustugan 
öppnat för allmänheten?

– Det vet jag inte, men jag lovar 
att ta reda på det. Jag trodde det 
fanns ett avtal skrivet med Ale 90 IK.

När får vi en konstgräsplan i 
kommunen?

– Nästa mandatperiod planerar 
vi att bygga en konstgräsplan och 
sedan förhoppningsvis ytterligare 
en ganska snart efter det. Vart den 
första planen ska placeras kommer 
vi att välja med omsorg, avslutade 
Jarl Karlsson.

Trafiksituationen på Ledetvägen – en följetong
– Inte mycket nytt på ortsmötet i Alafors

ORTSBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Robert Aronsson från ETC, Ener-
giteknikcentrum, föredrog på orts-
mötet i Alafors.

Trafiksituationen längs med Ledetvägen, med bussar som kör för fort, var återigen uppe till diskussion.


