
ÄLVÄNGEN. Ingen tung 
trafik av dumpers och en-
treprenadlastbilar genom 
Älvängen centrum.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 

Pressfeldt (AD), fick nog.
– Det var bara en tidsfråga 

innan en allvarlig olycka hade 
inträffat, säger han.

Vägutbyggnaden är i full-
gång i Älvängen, samtidigt 

ska Göteborgsvägen genom 
centrum byggas om. Plöts-
ligt blev Göteborgsvägen 
transportled för entrepre-
nadlastbilar.

–Det var till och med stora 

fullastade dumpers som for 
fram. Bromsverkan på en 
sådan i hög fart är känd för 
att vara begränsad, säger Jan 
A Pressfeldt som kontaktade 
kommunens trafikingenjör 

Kennet Gustavsson.
– Han handlade snabbt och 

sedan dess har jag inte sett till 
någon tung trafik. Ett före-
dömligt agerande! Tunga 
transporter och dumpers 

utan dispens får inte köra på 
allmänna vägar. Det är ingen 
nyhet och Älvängen är inget 
undantag. De flesta entrepre-
nadlastbilarna kör material 
från E45 och behöver abso-
lut inte gena genom centrum, 
avslutar Pressfeldt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nya besked om resecentrum

Bakom varje värmepumpslösning från Thermia står vi som certifierad 
återförsäljare och tar helhetsansvar för din investering, från installation  
till support och garanti. Vi vägleder dig till största möjliga besparing  
och ett skönare inomhusklimat.

Med Thermia Trygg i ryggen är du garanterad en  
investering som lönar sig dag för dag, år för år.  
Välkommen in så berättar vi mer. Hos oss kan  
du även hämta ett kostnadsfritt exemplar av  
Stora Värmepumpsboken, perfekt läsning när  
du vill börja se över dina uppvärmningskostnader.

www.thermia.se

VÅRT ANSVAR TAR INTE SLUT  
NÄR JOBBET ÄR GJORT

Din värmepump är en investering i ett behagligt liv. Och tack  

vare de nya reglerna för ROT-avdraget* är det en investering 

som nu lönar sig ännu snabbare, eftersom du får dra av halva 

arbetskostnaden vid installation.

På www.thermia.se förklarar vi mer. Välkommen!

ROT-AVDRAGET 
ÄR HÄR

En värmepump från Thermia hämtar gratisenergi och omvandlar den  
till värme åt ditt hem. Den envisas med att gå och gå  
i många år och ger ett skönare inomhusklimat till  
lägsta möjliga uppvärmningskostnad.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på dina behov.  
Vi hjälper dig göra en långsiktig och säker investering  
för ditt hem.

www.thermia.se

INVESTERA I EN ENVIS  
GRATISÄTARE

– Kommunen vill förstärka pålningen för att möjliggöra en framtida påbyggnad
ÄLVÄNGEN. De stor-
slagna planerna på 
ett resecentrum i 
Älvängen är inte bort-
kastade.

Västtrafik tänker 
bygga sin del och nu 
vill Kommunstyrelsen 
utreda vad en förstärkt 
grundläggning kan 
kosta.

Oppositionen vid-
håller förslaget att 
utveckla resecentrum 
till ett kulthurhus med 
bio, café och samlings-
lokaler.

I tisdags var ärendet "Rese-
centrum/kulturhus i Älväng-
en" uppe för ny diskussion i 
Kommunstyrelsen. Den ti-
digare majoriteten, Social-
demokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet drev 
idén att skapa ett kulturhus 
av resecentrumet. När finan-
sieringen skulle läggas fast 

visade sig Ale kommuns del 
bli större än beräknat. Pro-
jektet tappade fart och när 
maktskiftet var ett faktum i 
Ale blåste nya vindar. Den 
nya kommunledningen var 
inte intresserad av något kul-
turhus, där de bland annat 
ansåg att driftskostnaderna 
riskerade att skena iväg. Istäl-
let har Västtrafik fått ta sitt 
ansvar och förverkliga ett re-
secentrum. När ärendet pre-
senterades i tisdags lyfte op-
positionsråd, Paula Örn (S), 
på nytt frågan om att försö-
ka etablera ett kombinerat 
resecentrum/kulturhus med 
vänthall, pressbyrå, butik, 
bibliotek, biograf och sam-
lingslokaler. Hon fick inget 
gehör hos alliansen, men 
Sune Rydén (KD) nappa-
de på att planera för framti-
da behov.

– Vi kom överens om att 
utreda kostnaderna för att 
förstärka grundläggningen, 

pålningen, så att det i framti-
den ska vara möjligt att bygga 
på ytterligare ett par våning-
ar. Den kostnad som detta 
medför skulle Ale kommun 
kunna stå för. Det kändes bra 
att vi kunde se den möjlighe-
ten gemensamt, sa Paula Örn.

Även kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berglund 
(M), gillade idén.

– Det var ett annorlun-
da och något oväntat beslut i 
frågan. Att eventuellt i fram-
tiden kunna bygga ut rese-
centrumet ligger helt i linje 
med vad vi tidigare har sagt. 
Det känns bra att vi försöker 
vara steget före och skapa för-
utsättningar till fortsatt ut-
veckling, menade han.

I mitten på mars ska ut-
redningen vara klar. Västtra-
fik har planerat att bygga ett 
resecentrum med vänthall, 
pressbyrå och lokaler för sin 
egen personal.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kanske en framtida vy trots allt? I ett första skede kommer Västtrafik bara att bygga sin del 
av resecentrumet. Kommunstyrelsen vill nu utreda vad det kostar att förstärka grundlägg-
ningen så att det i framtiden blir möjligt att bygga på Västtrafiks byggnad med ett par vå-
ningar.

Satte stopp för tung trafik genom Älvängen centrum


