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Trafikverket bjöd in 
fastighetsägare och fö-
retagare i Älvängen 

till ett informationsmöte i tis-
dags kväll. Handlarna hoppa-
des på en kreativ dialog där 
deras synpunkter skulle tas på 
allvar. Ett modernt samhälle 
brukar ju fungera så, särskilt i 
västvärldens demokratier. Tra-
fikverket och Ale kommun har 
i frågan om Älvängens cen-
trum valt en annan linje. De 
hänvisar till planen och rit-
ningen som de själva förfat-
tat, de hänvisar till normer 
som inte finns och bygger, 
enligt de som verkar i Älväng-
en och deras kunder, det 
sämsta alternativet. I dialog 
med Ale kommun har Tra-
fikverket kommit fram till att 
toksmala parkeringar är fram-
tiden för Älvängen. Utrym-
met är mer generöst tilltaget 
för gångtrafikanter och cyklis-
ter. Det är medvetet enligt ar-
kitekterna, då det primära har 
varit att skapa en trygg miljö 
för alla. Frågan är emellertid 
om det hade det varit så farligt 
om parkeringarna blivit några 
decimeter större på bekost-
nad av GC-banan och gång-
stråket? Handlarna menar att 
det hade blivit mer inbjudan-
de och betydligt tryggare för 
de som hoppar ut ur bilarna, 
inte minst barnen. Synpunk-
ten känns både realistisk och 
logisk, men vann inget gehör. 

Det är ett tungt ansvar, inte 
bara med hänsyn till olycksris-
ken som det nuvarande alter-
nativet innebär, utan defini-
tivt med vetskapen om att det 

är ett samhälles framtid som 
ligger i potten. En genera-
tion företagare och deras buti-
ker ligger i vågskålen och an-
svariga tjänstemän hos Ale 
kommun och Trafikverket 
rycker på axlarna i takt med 
orden; ”Vi tror det blir bra”.

Det är höjden av naivi-
tet och konsekvenserna kan 
bli förödande. I centrum finns 
en livsmedelsbutik dit säkert 
90% av kunderna är bilbur-
na. Blir inte parkeringsplatser-
na och tillgängligheten bra är 
det samma sak som att dra ner 
rullgardinen. Då räcker det 
inte att i efterhand säga; ”Men 
vi trodde det skulle bli bra”. 
Det är en hänsynslös attityd 
och i mina ögon gjorde såväl 
Trafikverket som Ale kommun 
bort sig rejält i mötet med 
Älvängens företagare. Med-
känslan var i princip lika med 
noll. Vems bröd som är hotat 
var uppenbart.

Oron borde tas på ett 
mycket större allvar, särskilt 
när alla inblandade vet att det 
inte kommer att finnas några 
resurser att rätta till de brister 
och fel som upptäcks i efter-
hand. Det måste ske nu, innan 
Älvängen står inför fullbordat 
faktum.

Jag vägrar tro att Ale kom-
muns och Trafikverkets an-
svariga medvetet har önskat 
skapa sämre förutsättning-
ar att bo och verka i Älväng-
en. Jag tror istället att det 
handlar om brist på kompe-
tens. De som kan bygga vägar 
är sannolikt inte experter på 
handel och dess förutsätt-

ningar, därför borde dialogen 
med näringsidkarna ha haft en 
mer avgörande roll. 

Projektledningen har med 
all rätt tagit ansvar för gående 
och cyklisters trafiksäker-
het, men var det nödvändigt 
att överdriva på bekostnad av 
trygga och bekväma p-platser? 
Hur många cyklar till ICA för 
att handla mat? Älvängen är 
inget promenadstråk, det är 
ett köpcentrum. Till handels-
platsen tar du bilen och den 
måste vi anpassa vårt moder-
na samhälle för. Jag tror den 
miljöprioriterade Göteborgs-
vägen skapades för att för-
verkliga visionen om Älväng-
en som småstad, men vänner, 
det är bara en vision. Verk-
ligheten ser helt annorlunda 
ut och ställer helt andra krav. 
Inte nog med att butiksinne-
havarna redan har lidit stor 
ekonomisk skada under bygg-
kaoset, resultatet ser dessutom 
ut att begränsa möjligheter-
na till en handelsexpansion i 
framtiden. Det är kanske trots 
allt det mest allvarliga. Dess-
utom att glömma bort vikten 
av en konstruktiv dialog när vi 
skriver 2011 känns som; ”Kära 
diktatur, välkommen 
tillbaka!”
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Fred  kl: 1400 - 1800

Lörd           kl: 1000 - 1500

Gå in på vår hemsida
Se vad vi har och få vägbeskrivning

nyttochbegagnat.dinstudio.se

Eller ring
0520 - 66 20 41

Välkomna!
MVH / Jaana & Ove

Tel: 0520-66 20 41

50:- rabatt vid köp av PRESENTKORT

Årets julklapp
massage/zonterapi

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 dec. 2011

Lenas ZOM friskvård
Skyttelvägen 14 • Alafors

Tel 0707-47 85 73 • lena.zom@telia.comMå-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- i metervara 
& färdigsytt

 FLEECE 65:-/m

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 
VINTERKLÄDER FÖR FAMILJEN

INREDNING

JULENS TYGER

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 14 december har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 18.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

-  Val av ledamöter och ersättare till 
jämställdhetsberedning

-  Anmälan av nämndernas 
verksamhetsplaner 2012

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
7 december  2011.
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MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

Göteborgsvägen 99, Surte
0731-82 36 58 • www.activohalsa.se

Presentkort i
julklapp!

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 10 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

Vi utför allt inom branschen!
 Använd ROT-avdrag och få

50% avdrag på timpriset.
F-skatt finns.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


