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ÄLVÄNGEN. Infra-
struktursutbyggnaden 
genom Ale har kommit 
halvvägs.

I december 2012 ska 
projektet vara klart.

– Detta ger vår 
kommun enorma möj-
ligheter till utveckling, 
säger kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S).

Många pendlande alebor är 
frustrerade över den rådande 
trafiksituationen till följd av 
vägutbyggnaden. Jarl Karls-
son väljer dock att lyfta 
blicken och titta några år 
framåt i tiden.

– Visst förstår jag att det är 
besvärligt för alla de alebor 
som ska ta sig till och från 
Göteborg under rådande 
omständigheter, men jag vet 
också att Bana Väg i Väst gör 
sitt yttersta för att trafiken 
ska flyta under högtrafikstid, 
säger Jarl Karlsson.

Ale kommun har en ambi-
tion att växa och bli 35 000 
invånare efter 2020. En 
viktig pusselbit för att infria 
den målsättningen är givetvis 
infrastruktursutbyggnaden.

– Nya E45 i kombination 
med pendeltågstrafik gör att 
avstånden krymper. Vi når 
ett större arbetsmarknads-
område och det gör det att-
raktivt att bo i Ale. Många 

nya människor, framförallt 
göteborgare, kommer att 
upptäcka vår kommun. Det 
är jag alldeles övertygad om, 
säger Jarl Karlsson och fort-
sätter:

– Infrastruktursprojektet 
skapar också tillväxt på hem-
maplan. Antalet arbetstill-
fällen kommer att öka, det 
gäller inte minst handeln.

Lyckligt lottade
Jarl Karlsson tycker att Ale 
är lyckligt lottade som får 
fem pendeltågsstationer när 
järnvägsbygget står klart. 
Från Älvängen till Göteborg 
kommer det att ta 22 minu-
ter och för dem som vill åka 
norrut till Trollhättan blir 
restiden en halvtimme.

– Många har redan upp-
täckt fördelen med att ta 
tåget från Älvängen till 
Göteborg. Det har fått kom-
munledningen att agera 
för att få till extra avgångar 
under projektets gång, så att 
fler kan välja tåget framför 
bilen. Resultatet har blivit att 
ytterligare en eftermiddags-
tur från Göteborg kommer 
att stanna i Älvängen, säger 
Karlsson.

När pendeltågstrafiken 
kommer igång på allvar 
2012-12-12 blir det kvarts-
trafik för aleborna.

– Politiker och tjänste-
män har haft stor framgång 

i sin dialog med Västtrafik, 
som har insett behovet av att 
kunna erbjuda kvartstrafik 
under morgon- och efter-
middagsrusningen, säger Jarl 
Karlsson.

Miljöprioriterade vägar
Kommunalrådet ser också 
andra värden som infrastruk-

tursutbyggnaden för med 
sig.

– Vi får miljöprioriterade 
vägar inne i våra samhäl-
len och matarbussar som 
kommer att transportera 
ut aleborna till pendeltågs-
stationerna. Vidare vill jag 
framhäva älven som blir 
tillgänglig på ett helt annat 

sätt än tidigare. Gång- och 
cykelvägar skapas längs med 
älvkanten, säger Jarl Karls-
son och avslutar:

– Med väg- och järnvägs-
utbyggnaden knyts vi när-
mare storstaden samtidigt 
som vi utgör en grön kil 
genom att ha Sveriges största 
anläggning för rekreation i 

form av Vättlefjäll och Risve-
den som vi är oerhört rädda 
om och som vi värnar i vår 
översiktsplan.

Kommunikation ger möjlighet till utveckling
– Jarl Karlsson gläds åt infrastruktursutbyggnaden
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Kommunalrådet Jarl Karlsson ser en enorm utvecklingspotential för Ale kommun i samband med infrastruktursutbyggnaden. 
Efter 2012 kommer aleborna att erbjudas kvartstrafik med pendeltåget till och från Göteborg. 
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Mycket välbyggd villa i två våningar, totalt cirka 320 m2 lägenhetsyta: BV 2 rum & kök mm. ÖV: 3 rum 
& kök mm. Sidobyggnad f n inrymd som butik, kan enkelt göras om till lägenhet om 2 rum & kök mm. 
Stor uppvuxen trädgård med planteringar. Asfalterad entré-yta med 7 p-platser. Insynsfri stenlagd
innergård om drygt 100 m2. Gångavstånd till daghem. Cykelavstånd till LMH-stadieskolor. All 
upptänklig närservice: affärscentrum, vårdcentral, buss- och tågpendel till Göteborg mm. 500 m till 
motorvägspåfart (2012). Mycket expansivt område.
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ÄLVÄNGEN: 
ARKITEKTRITAD VILLA

FABRIKSFÖRSÄLJNING

BYT VINTERDÄCK
Gräv fram dina gamla vinterhjul och 
lämna dom till oss före 31 augusti. 
Hämta och betala sedan nya däck innan 
1 november.
Du får däcken till 2009 års pris 
samt 50:- rabatt per däck!

DROP IN PÅ VÅR GUMMIVERKSTAD!

SE ÖVER DINA 
SOMMARDÄCK
INFÖR SEMESTERN!

Välkomna till Skepplanda Industriområde
Svenska Miljödäck AB • Tel:  0303-33 70 00


