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Ett knappt 50-tal personer hade bänkat sig i Alvhems 

IK:s klubblokal på Gläntevi 
för att få ta del av en nulä-
gesrapport av infrastrukturs-
utbyggnaden genom sam-
hället. Byggledare Stefan 
Eliasson och Emelie Lorné 
Idenstedt från Trafikverket 
informerade om de arbe-
ten som pågår och de som 
stundar. De vädjade också 
om förståelse hos ortsborna 
för de ingrepp, med mycket 
tung trafik, som projektet för 
med sig.

– Entreprenören ska hålla 
rent. Det ska ske en daglig 
tillsyn med sopning av vägen 
så fort det behövs. Jag vet 
själv som privatperson att 
man stör sig när vägen är 
skitig och bedrövlig. Ibland 
kan det emellertid vara svårt 
att hålla helt rent, vilket man 
får ha överseende med. Vi på 
Trafikverket är ett bollplank 

mot entreprenören, men lika 
mycket mot er. Har ni något 
som ni funderar på eller som 
ni tycker är galet är ni väl-
komna att höra av er, förkla-
rade Stefan Eliasson.

Trafikverkets represen-
tanter upplyste om de kom-
mande trafikomläggningar 
som planeras i området. 
Mötesdeltagarna å sin sida 
framförde sitt tydliga krav på 
att Trafikverket prioriterar 
en säker övergång på E45 
den dag då tunneln stängs 
och bron ska till att byggas.

Thomas Lundström, 
känt ansikte på Ale Golf-
klubb, delade med sig av sina 
planer på bostadsbyggnation 
i Alvhem.

– Jag och min kompanjon 
har förvärvat ett område som 
ligger alldeles i närheten av 
sexans utslagsplats. Vi har 
jobbat med detta i tre och 
ett halvt år och presenterat 
våra idéer för kommunen. 
Den detaljplan som krävdes 
är gjord. 29 augusti i år klub-
bades förslaget till detaljplan 

igenom av kommunfullmäk-
tige. Det handlar om åtta 
friliggande villor och fyra 
parhus, berättade Lund-
ström.

– Projektet har nu blivit 
överklagat till Länsstyrelsen 

och där ligger ärendet just 
nu. Återstår att se vad som 
händer, avslutade Thomas 
Lundström.

Sverigedemokrater-
na är ett parti som 
inte enkelt låter sig 

placeras in på den klassis-
ka höger- vänsterskalan. Vi 
samregerar inte med någon 
utan tittar på varje enskild 
sakfråga utifrån våra välja-
res intressen. Det gångna 
året har uppenbarligen al-
liansen i Ale presenterat al-
ternativ som gynnat våra 
väljares intressen mer än de 
alternativ som de rödgröna 
presenterat. Paula Örns på-
stående om att vi samrege-
rar är helt befängd, vi har 
inga som helst förpliktel-

ser till alliansen. Vi har flera 
exempel där Paulas beskriv-
ning inte stämmer över-
rens med verkligheten. Sve-
rigedemokraterna röstade 
emot den vanvettiga vind-
bruksplanen som alliansen 
och de rödgröna samarbe-
tade om. I vindkraftsfrågan 
har vi stor folklig opinion 
med oss i ryggen. I frågan 
om Ale Arenas fortsatta 
drift avstod vi ifrån att rösta 
på grund av att vi fick infor-
mationen alldeles för sent 
för att ha en reell chans att 
sätta oss in i frågan. Efter 
stort politiskt mygel valde 

Trafik och byggnation på ortsmötet i Alvhem

PÅ GLÄNTEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Eliasson, byggledare på Trafikverket, besökte ortsut-
vecklingsmötet i Alvhem där Roland Wall agerade presidie-
ordförande. 

Thomas Lundström berät-
tade om sina byggplaner vid 
golfbanan i Alvhem.

Välkommen 
på  frukost- 
seminarium om 
ombildning till 
aktiebolag

16 november, 
Folkets Hus 
i Nol

Våra rådgivare bjuder på frukost och goda råd. 
��������	
�������������������	������	
�����
����� 
������	�����	
��������
�����������������������
���������

�������������������	
������	������������
�� 
�
�����	
������������������	�������������������	
��������
������������!������������"������	����������������������
���-
���������	����������������	�����	���������������	�	
�����
����������
���	����

#�	��������$%���������"�
���&'�&&($&�&&"�
���
��	�)�	���*���

���������	���	�����$$������������� 
pwc.com/se/kalendarium
+�������������
�	���	�������

,���������
����
���.����/�
���"��&0&0123�'&�44"�
lena.bakidou@se.pwc.com.  

Varmt välkommen!

ALVHEM. Nybyggnation i olika former.
Järnväg, väg och bostäder.
Ortsmötet i Alvhem berörde dagens proble-

matiska trafiksituation, men tog också sikte på 
framtiden.

Svar till Paula Örns uttalande i Alekuriren v 43:

Paula, vart vill du komma med 
dina felaktiga påståenden?

man att lägga fram ett 
mycket dåligt underlag 
på sittande möte. Hade vi 
haft möjlighet till insyn 
i Kommunstyrelsen är 
möjligheten stor att ut-
gången av det beslutet 
blivit något helt annat. 
Just avsaknaden av vår 
insyn i de förberedande 
besluten kan komma att 
ställa till stora problem i 
framtiden.

I frågor om motion 
om projekt för mångfald, 
ökad integration och 
mot främlingsfientlig-
het röstade vi emot 
men här samarbetade 
återigen alliansen och 
de rödgröna. Självklart 
är vi emot främlings-
fientlighet men under-
sökningar visar, bland 
annat Ale kommuns egen 
LUPP-undersökning, att 
främlingsfientligheten 
minskat i Ale kommun. 
Vi hade gärna besparat 
kommunens skattebeta-
lare denna onödiga utgift 
och istället satsat på kärn-
verksamheten.

Det är helt uppenbart 
att vi gör egna bedöm-
ningar och röstar efter 
våra principer och vårt 
tycke. Frågan är Paula 
vart vill du komma? 
Söker du efter vårt stöd? 
Du är välkommen att 
lägga fram goda förslag så 
bedömer vi i varje fråga 
om de ligger i linje med 
vår politik.

Sverigedemokraterna Ale
Robert Jansson

Ordförande SD Ale Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

    

 Julbord med logi & spa  
välkomstglögg • logi • frukost • julbord • konsert • fysisk aktivitet • entré spa 

  

Ett av Sveriges längsta 

Julbord

fr. 1 295:-/pp 

fr.  445:-/pp
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