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Det var på initiativ av 
Lilla Edets riksdagskvinna 
Camilla Waltersson Grön-
vall (M) som måndagens 
sammankomst i Lilla Edet 
blev till. Medverkade gjorde 
inte bara Lilla Edets båda 
kommunalråd, Ingemar 
Ottosson (S) och Peder 
Engdahl (M), utan även 
Trollhättans och Ales dito, 
Paul Åkerlund (S) respek-
tive Mikael Berglund (M). 
Särskilt inbjudna till mötet 
var Trafikutskottets vice 
ordförande Jan-Evert Rådh-
ström och riksdagsledamo-
ten Mikael Cederbratt (M) 
från Norra Älvsborg.

I sin senaste motion till 
riksdagen ”Flaskhalsar i 
trafiken” beskriver Camilla 
Waltersson Grönvall det 
olyckliga i att effekten av 

flera viktiga satsningar som 
pågår i landet minskar i och 
med att så kallade flaskhalsar 
har uppstått. Utbyggnaden 
av E45 och problemplatserna 

Torpabron och Göta, som 
ännu inte är finansierade, är 
två tydliga exempel.

– Det är väldigt olyckligt. 
Jag efterlyser en helhets-
syn för att förebygga sådana 
här problem. Flaskhalsarna 
som uppstår på E45 hämmar 
tillväxten i området och 
dessutom är det förkastligt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Paul Mäkelä, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun, guidade sällskapet 
till Torpabron och Göta för 
att de politiska representan-
terna skulle få en uppfattning 
om de båda problemområ-
dena.

– Det här ärendet har 
högsta prioritet i regionen. 
Givetvis är alla jätteglada 
över den infrastruktursats-
ning som sker, men tyvärr 
uppstår det åderförträngning 
på dessa båda ställen. Pulså-
dern måste vidgas annars 
får vi proppar, säger Mikael 
Cederbratt.

Ales kommunalråd, 
Mikael Berglund, var inne på 
samma linje.

– Vi i Ale är beroende 
av att helheten blir bra. Vi 
har invånare som pendlar 
till Trollhättan och vi har 
arbetskraft som pendlar nor-
rifrån. Ska tillväxten fortsätta 
i regionen måste trafikflödet 
fungera på ett tillfredsstäl-

lande sätt.
Jan-Evert Rådhström 

tycktes nöjd med sitt besök 
i Lilla Edet, men kunde inte 
ge några utfästelser för fram-
tiden.

– Jag är glad över att jag 
fick komma hit och det känns 
som att jag har fått saklig och 
bra information. Det är ett 
positivt projekt vi ser, dock 
med två felande länkar. Att 

det finns en samstämmighet 
i regionen om prioriteringen 
gör det naturligtvis enklare 
när ärendet ska upp på natio-
nell nivå och det sedan ska 
fattas beslut om en reviderad 
infrastruktursplan, avslutade 
Rådhström.
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Söndagen 27 november

kl 16-19

Skyltsöndagen är arrangerat av handelsgruppen Lilla Edet 
tillsammans med Företagscentrum och Lilla Edets kommun.

Vill du också, kostnadsfritt, ställa ut på julmarknaden 
kontakta Inga-Lill Orbelin på info@orbelin.com
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Extraöppet i butikerna och 
Apoteket mellan kl 16-19 

med fi na erbjudanden
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Med hantverk, lotterier m.m.

Scoternas årliga 
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Poängpromenad start kl 16. 
Fina vinster.
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Tar emot barnens önskelistor
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kröning, sång och musik med Lilla Edets 

musikförening från scenen kl 17.30.
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Med Lilla Edets Ridklubb vid 

Ljungkullen
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Räddningstjänsten visar bilen 

och informerar
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Julsaga för barn kl 16.30 och 

17.30. Bokslussen delar ut gratis 
pocketbok till ungdomar. 

Vi bjuder på glögg och 
pepparkakor. Öppet kl 16-18.
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har öppet
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Hantverk, godis, hembakt och julgrupper, fårskinn och fågelfröer, 

julpyntsloppis musikunderhållning ,lotterier 
Slottscafét med fi ka, korv och glögg. Cafét  är öppet 11-19

Platsen är Göteborgsvägen mellan ICA Boström 
och Gösta Ericsson. Vägen är avstäng för trafi k  

under dessa timmar.

Flaskhalsarna på E45 måste bort

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utbyggnaden av E45 mellan Göteborg och Trollhättan har två problemområden som ännu inte är finansierade – Torpabron 
och Göta (bilden).Jan-Evert Rådhström, mo-

derat vice ordförande i Tra-
fikutskottet, kom till Lilla 
Edet i måndags för att in-
formera sig om situationen 
runt E45 och särskilt pro-
blematiken runt de så kall-
lade flaskhalsarna i Göta och 
Torpabron.

Riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) har 
skrivit en motion till riksdagen under rubriken ”Flaskhalsar 
i trafiken”.

LILLA EDET. Torpabron och Göta.
Två flaskhalsar som har uppstått i samband 

med utbyggnaden av E45 mellan Göteborg och 
Trollhättan.

I måndags var Trafikutskottets vice ordförande, 
Jan-Evert Rådhström (M), på besök i Lilla Edet 
för att få en visuell inblick och fördjupad informa-
tion om problematiken.

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


