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GÅRDSTRÄFF
Har du lantbruk, hästgård eller skog?

Föranmälan gör du senast 24 februari
på e-post alvangen@handelsbanken.se
eller telefon 0303-33 48 50.
Vj bjuder på lättare förtäring.

Välkommen!

Då är du välkommen till
Handelsbankens Gårdsträff!

Medborgarhuset i Alafors, tisdag 1 mars kl 18-20

i samarbete med
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Fabriksnya årsmodeller 2011. Bilens pris från 247.400 kr. 60 månader, 

20% kontant (49.600 kr), 3,428 kr/mån, effektivränta 2,09% 

7,3-7,5 l/100 km, co2 174-177 g/km
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DESSUTOM
BJUDER VI PÅ 16” VINTERDÄCK PÅ

ALUFÄLGAR - VÄRDE 15.900

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördagar 11-15

www.magnussonbil.se
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ALE. Ale och Lilla Edet 
kommun gör gemen-
sam sak och utreder 
nu kostnaden för en 
komplettering av den 
planerade trafikplatsen 
i Alvhem.

När frågan var uppe 
i Samhällsbyggnads-
nämndens arbetsut-
skott i Ale rådde poli-
tisk enighet.

– Det här är en 
mycket viktig fråga för 
det här området i Göta 
älvdalen, säger nämnd-
ordföranden, Jan A 
Pressfeldt (AD).

Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lilla Edet har på 
nytt väckt frågan om en 
komplettering av trafikplat-
sen i Alvhem. Frågan om 
en avfart i Alvhem har varit 
uppe till diskussion flera 
gånger. Hela orten har pro-
testerat mot beslutet att trafi-
kanter i norrgående riktning 
till Alvhem måste köra av vid 
trafikplatsen i Grönnäs. Nu 
föreslog Paul Mäkelä, chef 
för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lilla Edet, att en 
trafikutredning tillsammans 
med en samhällsekonomisk 
kalkyl tas fram och presente-
ras för Göteborgsregionen, 
Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen. Denna 
utredning föreslås Ale och 
Lilla Edet dela på. Kostna-
den är beräknad till 70 000 
kronor.

– Vi är glada över att Lilla 

Edet tar upp frågan på nytt. 
Vi delar deras uppfattning 
om att en komplett trafik-
plats i Alvhem är av stor nytta 
för orten. Jag är oerhört glad 
över att det rådde total poli-
tisk enighet när jag tog upp 
frågan i vårt arbetsutskott, 
säger Jan A Pressfeldt i en 
kommentar.

Avkörningsramp
En eventuell avkörnings-
ramp i norrgående riktning 
kommer också bli en kost-
nad som Ale och Lilla Edet 
kommun får vara med och 
dela på.

– Vi kommer säkert att få 
vara med, men syftet med 
utredningen är att övertyga 
Göteborgsregionen, Västra 
Götalandsregionen, Läns-
styrelsen samt Trafikverket 
och regeringen om vikten av 

denna satsning, säger Press-
feldt.

Enligt en tidsplan som 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lilla Edet har 
tagit fram bör en politisk 
beredning av ärendet vara 
klar under april 2011. För 
Lilla Edets del gäller det att 
skapa en bra infrastruktur 
till utbyggnaden av plane-
rade bostadsområden i södra 
Lödöse.

Det som idag har planerats 
att byggas är ett så kallat öra i 
södergående riktning där det 
ges möjlighet att köra av och 
på E45. För alvhemsbor och 
boende i södra Lödöse på väg 
hem från Göteborg gäller det 
att köra av vid trafikplatsen i 
Grönnäs, då avfart i nuvarande 
planering saknas i Alvhem.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Avfart i Alvhem utreds på nytt

Så ser den önskade avfarten ut i Alvhem.


