
2011  |   vecka 44  |   nummer 38  |   alekuriren 7

STARRKÄRR. Två bränn-
heta frågor.

Motorbana i Kollanda 
och vindkraftsetable-
ring stod på dagord-
ningen. 

Inte konstigt att 
Starrkärrs bygdegård 
fylldes till brädden.

Intresset för kommunens 
ortsutvecklingsmöten varie-
rar. Är det aktuella ämnen 
som verkligen berör invå-
narna, så blir responsen där-
efter. Ett tydligt bevis för 
det fick vi i onsdags kväll när 
folk gick man ur huse för att 
ta del av mötesförhandling-
arna i Starrkärrs bygdegård. 
Salongen fylldes snabbt och 
övervåningen fick därför tas 
i anspråk för att alla skulle få 
plats.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), berättade 
om planerna för framtida 
byggnation på landsbygden.

– Vi står inför en explosion 
i Ale. Våren 2013, när den 
nya infrastrukturen är fullt 
utbyggd, kommer det att dra 
igång på allvar, sade Press-
feldt och fortsatte:

– På Samhällsbyggnads-
nämndens nästa arbetsut-
skott har vi 41 bygglovsären-
den att hantera. Det är unikt 
vill jag påstå. Detta är en 
trend som vi ser och vi i kom-
munen måste vara beredda. 
Jag vill också säga att vi är 
positiva till glesbygdsboende 
och vår vilja är att hjälpa till 
så gott vi kan. Har ni några 
frågor är ni välkomna att 
höra av er.

Beträffande Älvängens 
utveckling och expansion 
halkade Pressfeldt in på det 
ämne som Jörgen Sundén, 
från Ale kommuns närings-
livs- och exploateringsavdel-

ning, var inbjuden att prata 
om; den tänkta motorbanan 
i Kollanda.

– Älvängen växer åt det här 
hållet där vi är nu. Paradisba-
nan utgör en bromskloss för 
Älvängens utveckling och 
det måste vi göra något åt. 
Vi kan inte låta ett samhälle 
stagnera för att det ligger en 
motorbana där, poängterade 
Pressfeldt.

Motorstadion
Jörgen Sundén redogjorde 
för bakgrunden till idén om 
motorstadion i Kollanda och 
presenterade även den bul-
lerutredning som gjorts på 
den tilltänka etableringsplat-
sen. 

– Långsiktigt måste Para-
disbanan bort. Som tjäns-
teman kan jag se Kollanda 
som en lämplig plats för eta-
blering av motorstadion då 
det är av verksamhet redan 
påverkat område. Det drab-
bar några få och någonstans 
måste politiken välja. Det 
slipper jag, utan jag kan bara 
föreslå, förklarade Sundén.

Reaktionerna lät inte 
vänta på sig. Det låter inte 
mindre för att en motorbana 
placeras i Kollanda istället 
för i Älvängen menade en av 
mötesdeltagarna och tillade:

– Vi har valt att bosätta oss 
här för att det ska vara tyst 
och fridfullt. Nu riskerar vår 
boendesituation att föränd-
ras dramatiskt.

– Det är det som är vårt 
dilemma. Som politiker 
måste vi göra ett val. Det är 
självklart att det finns män-
niskor som blir drabbade, 
inflikade Jan A Pressfeldt.

En lika laddad fråga är 
planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun. 
Nils Johan Ingvar-Nilsson, 
representant för LRF och 
tillika Vind i Ale AB, gav sin 
syn på den debatt som blos-
sat upp.

– Jag äger själv ett vind-
kraftverk och är i grunden 
positiv till en utbyggnad. 
Det ska inte byggas vind-
kraftsverk överallt, lagstift-
ningen är vårt rättesnöre. 
Vi har olika värderingar och 

det gäller att respektera var-
andras åsikter. Det gäller att 
visa en ödmjukhet inför sam-
hällsdiskussionen, sade Nils 
Johan och fortsatte:

– Argumenten mot vind-
kraft känner vi igen, det var 
likadant när mobilmaster 
skulle upp. Alla skulle flytta 
från landet och folk skulle 
drabbas av hjärntumörer. 
Vad blev facit? Vi får också 
ställa oss frågan, vart går 
gränsen till folk som inte äger 
mark? När vi inte är överrens 
så låter vi samhället styra. Så 

fungerar en demokrati.
Nils Johan Ingvar-Nilsson 

avslutade sitt anförande med 
följande budskap:

– Vi jobbar för ett lokalt 
delägarskap som strävar efter 
att ena bygden istället för att 
splittra den.

Klas Kindstrand och 
Bengt Henriksson från 
Triventus berättade om de 
möten som skett med markä-
gare, Ale kommun och Vind 
i Ale.

– Vi befinner oss i en inle-
dande fas i projektet och vi 

har en lång process framför 
oss. Länsstyrelsen och Ale 
kommun avgör var vind-
kraftsverken hamnar. Teore-
tiskt sett så skulle en ansökan 
kunna komma in först i slutet 
av 2013. Öppenhet utlovas 
från vår sida och så fort vi har 
något av värde att berätta om 
så går vi ut med information, 
avslutade Bengt Henriksson.

HÅLANDA. Hålanda-
borna ser gärna att 
fler bostäder byggs på 
orten. 

Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens 
ordförande, var inbju-
den till onsdagens orts-
möte för att berätta 
om vilka planer som är 
på gång.

Ett 30-tal åhörare hade sam-
lats i Hålanda bygdegård i 
onsdags. Under kvällen dis-
kuterades planer för fram-
tiden, både när det gäller 
bostadsbygge och infrastruk-
tur. 

– Just nu ligger mycket 
fokus på nybyggnationer i 
Nödinge och Älvängen. Ales 
konkurrenskraft är möjlighe-
ten att bo i en lantlig miljö 
samtidigt och samtidigt ha 

nära till en storstad. Det ska 
vi ta vara på och därför tycker 
vi att man ska uppmuntra 
till fler bostadshus även i 
Hålanda, säger ordförande 
Boel Holgersson (C).

Hon poängterar att det 
inte behöver handla om grup-
per av hus, utan mer om att 
bygga på friliggande tomter.

Beträffande infrastruktu-
ren har en förstudie gjorts av 
vägen Verle-Gräfsnäs, som 
löper genom hålanda. Tanken 
är att den ska förbättras, både 
genom starkare bärighet och 
bredare körbanor. 

Grannsamverkan
Även Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare, var 
inbjuden för att informera 
om grannsamverkan. För två 
veckor sedan berättade vi om 
att Ale kommun nu fått sin 

hundrade grannsamverkans-
förening. 

Hon berättade bland 
annat om vad som gör att 
brott begås. Förutsättning-
arna för att ett inbrott ska 
kunna ske är att det finns 
personer som är villiga att 
genomföra dem, att tillfälle 
ges och att det finns något 
begärligt att stjäla. Tar man 
bort någon av dessa delar är 
sannolikheten låg för att det 
ska hända. Genom grann-
samverkan och att man håller 
ett extra vakande öga på sitt 
bostadsområde kan man för-
hindra att dessa tillfällen ges. 

Föreningen får även skyl-
tar att sätta upp som ett 
medel för att avskräcka even-
tuella brottslingar.

JOHANNA ROOS
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Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt, gästade onsdagskvällens välbesökta ortsutvecklingsmöte i Starrkärrs bygdegård.

Planer för framtiden
– Fler hus och bättre väg önskas i Hålanda
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