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SKEPPLANDA. Många 
frågeställningar disku-
terades på ortsutveck-
lingsmötet i Skepp-
landa.

Infrastruktur, kol-
lektivtrafik, bostads-
byggnation och biblio-
teksverksamheten var 
några av de ärenden 
som var uppe på dag-
ordningen.

Det nya mötespresi-
diet med Sven Rydén 
(AD) i spetsen kunde 
också glädja sig åt en 
mycket god uppslut-
ning i bygdegården.

Det var många skepplanda-
bor som hade hörsammat 
inbjudan till ortsutveck-
lingsmötet i bygdegården i 
onsdags. Flera intressanta 
föredragshållare gjorde att 
kvällen blev både innehålls-
rik och givande.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), var först ut 
att greppa mikrofonen och 
tala till församlingen.

– Tidigare har det gått en 
osynlig gräns i Nol och det 
norröver har varit av ondo. 
Nu är det slut med törnrosa-
sömnen för Skepplandas del. 
Älvängen och Skepplanda 
kommer på sikt att växa ihop 
via Skönningared, förklarade 
Pressfeldt och presenterade 
ett par konkreta projekt för 
Skepplanda. Det största är 
Prästgården.

– Det tar tid med detalj-
planearbetet. Det planeras 
för 26 lägenheter av olika 
typer.

Förhoppningsvis kan det 
bli inflyttning om ett och ett 
halvt år.

Landets yngsta nämnd-
ordförande, Isabell Korn 
(M), ny ordförande i Kultur- 

och fritidsnämnden, svarade 
på den oro som Bibliote-
kets Vänner vädrat gällande 
Skepplanda biblioteks fram-
tid.

– Det kommer inte att ske 
några besparingar i år och 
biblioteket kommer inte att 
stängas, poängterade Isabell 
Korn.

Visa hänsyn
Erik Lööv, projektledare 
på Trafikverket för sträckan 
Älvängen-Göta, berättade 
om arbetet med nya E45. 
Han vädjade till alla förbi-
passerande bilister att visa 
hänsyn.

– Jag är less på att folk kör 
för fort i vägbyggnadsområ-
det. Det är 50 eller 70 som 
gäller, betonade Lööv.

– Sedan är jag lika less som 
ni på att det är hålor i vägen 
och att det bildas köer. Det 
tvingas vi dock leva med. Vi 

kan inte be om ursäkt. Vi är 
hemma hos er och bygger 
och när allting är färdigt 
kommer det att bli jättebra.

Erik Lööv avslutade sitt 
anförande genom att visa 
bilder på den nya sträck-
ningen var trafikplatserna 
kommer att bli belägna.

Stora förändringar
Mikael Olsson från Västtra-
fik var tillbaka på hemmap-
lan för att svara på frågor om 
kollektivtrafiken.

– Vi har figurerat flitigt i 
media den senaste tiden. Det 
är bara konstatera att vi har 
en hel del att jobba med. Det 
nya pris- och betalsystemet är 
ett sådant exempel, erkände 
Olsson utan omsvep.

– Kollektivtrafiken står 
inför stora förändringar när 
pendeltågstrafiken kommer 
igång. Det innebär förbätt-
ringar för många invånare, 
men några kommer säkert 
uppleva det som en försäm-
ring. Det är svårt att tillgo-
dose allas behov.

Vårdcentralens vara eller 
icke vara i Skepplanda disku-
terades under övriga frågor. 
Kvällens längsta applåd fick 
den kvinna som ansåg att 
Skepplanda ska låta bli att 
urholkas och att det är oac-
ceptabelt att ortens vårdcen-
tral styrs med vänster hand 
från Älvängen.

– Jag ska få besked från 
ansvarig tjänsteman senare 
i veckan och lovar att åter-
komma med information 
i ärendet, upplyste Sven 
Rydén.

Skepplanda får 
inte urholkas
– Lättnad över att biblioteket blir kvar

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trafikverkets projektledare för sträckan Älvängen-Göta, Erik 
Lööv, gästade ortsutvecklingsmötet i Skepplanda bygdegård.

Mikael Olsson från Västtrafik var tillbaka i hemorten Skepp-
landa för att svara på ortsbornas frågor om kollektivtrafi-
ken.
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Utgångspris 645 000:-
Boyta 65 kvm
Avgift 3.527:-/mån inkl värme,
VA, Kabel-Tv
Balkong i söderläge
Adress: Alkalievägen 13 B
Visas ons 20/4 18.30-19.00
och sön 24/4 16.00-16.30
Sms:a: FB 5410-2856 till 72456
för beskrivning

En trevlig och trivsam trerums-
lägenhet. Ljus och fin genom-
gångslägenhet med bra
planlösning. Bra insynsskyddat
läge i området. En stor balkong
med tak i söder. Här är nära till
service, skolor, dagis och kom-
munikationer
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2856.

B 3:a Bohus

Utgångspris 2 995 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 1 600 kvm
Byggt 1986
Adress: Fridhemshöjden 3A
Visas tor 28/4 17.30-18.30
och sön 1/5 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2758 till 72456
för beskrivning

Här har vi en mycket fin, exklu-
siv 1 1/2 plansvilla med charm
och fina detaljer. Högt och
vackert läge med älvsutsikt i
småstadsidyllen Älvängen. Fint
lusthus, en härlig altan, balkong
och en vacker kakelugn i det
trivsamma vardagsrummet. En
pärla. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2758.

B Älvängen

Utgångspris 695 000:-
Boyta 62,5 kvm
Avgift 2.836:-/mån inkl värme,
VA
Adress: Grangärdesvägen 15 B
Visas ons 20/4 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2860 till 72456
för beskrivning

En välplanerad fräsch 2:a i
gavel med balkong i västerläge.
Smakfullt inrett och renoverat
badrum och kök. Bra Brf. för-
ening med låg månadskostnad.
Det är nära till kommunikationer
och centrum och bara 10 min
från Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2860.

B 2:a Surte

Utgångspris 2 695 000:-
7 rok, varav 6 sovrum
Boyta 96 kvm, biyta 96 kvm
Tomt 659 kvm
Byggt 1964
Adress: Smedjebacken 17
Visas ons 27/4 17.30-18.30
och sön 1/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2872 till 72456
för beskrivning

Nu kan vi erbjuda en fräsch och
fin påkostad enplansvilla med
källare, på en av Älvängens
mest eftertraktade adresser.
Ljusa fina färger. Härligt utespa
för sköna bad på den generösa
fina altanen, med gott om plats
för umgänge till sommarens
grillkvällar. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2872.

B Älvängen


