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– Vill du bo i koo-

perativ hyresrätt i 

Furulund?

Det har blivit dags att 

starta nästa koopera-
tiva hyresrättsförening och 

börja bygga hus i Alafors. 

I första steget planerar vi 

cirka tjugo hus.  

 

Du som blir mer intresserad 

är varmt välkommen till Ale 

gymnasium den 16 april, 

där du får veta mer.

När? Måndag 16 april kl 18:30

Var? Ale gymnasium (TV-studion)

ALE. Ale – lätt att leva.
Så lyder ledorden i 

prototypen till Vision 
2025 som kommunled-
ningen just nu håller på 
att formulera.

På vårens ortsut-
vecklingsmöten passar 
man på att be kommun-
invånarna om synpunk-
ter och önskemål på 
hur Ale kan bli en ännu 
bättre plats att bo på.

Vårens upplaga av ortsmöte-
na är en kreativ historia där 
ortsborna inte bara blir infor-
merade utan även får medver-
ka själva. 

Tillsammans med kultur-
chefen Michael Svensson 
besöker Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) mötena.

Inledningsvis berät-

tar han om tanken med att 
arbeta fram en vision för Ale 
kommun.

– Om vi tänker oss Ale 
kommun som ett varumärke 
som ska stå sig i konkurrensen 
med andra måste det vårdas 
och fyllas med rätt innehåll. 

Visionen, så långt man 
kommit, handlar dels om 
närhet till såväl skola som 
storstad och naturupplevel-
ser, dels om att anta utma-
ningar med energi och värna 
om den gemensamma livs-
miljön. Ledorden är att man 
i Ale inspireras till alla följa 
sina drömmar och att det ska 
vara lätt att leva. 

Fram tills år 2025 väntar 
man sig att antalet invånare 
i Ale ska ha stigit med 4000. 
I visionen ingår därför också 
att besvara frågan: Var ska 
4000 personer bo och arbeta?

För att kunna förverkli-
ga visionen och konkretisera 
arbetet ber man nu aleborna 
om hjälp. På ortsmötena får 
varje deltagare en karta över 
sin hemort där de ska mar-
kera ut ställen som de gärna 
besöker samt ställen som de 
upplever som otrevliga. De 
ombeds också lämna sina 
önskemål om vad de vill ska 
hända på orten fram till 2017. 

– Det här sättet att arbeta 
på är hämtat från metoden 
Cultural Planning, som inne-
bär samhällsplanering med 
kulturella förtecken. Man 
använder sig inte av hela me-
toden utan enbart ett del-
moment som passade väldigt 
bra som ett redskap i arbetet 
med visionen, säger Michael 
Svensson.

JOHANNA ROOS

Lokalen i Bohus servicehus 
var i tisdags kväll fylld till 
bredden av åhörare. På plats 
fanns även Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) och kultur-

chefen Michael Svensson 
för att berätta om och en-
gagera deltagarna i kommu-
nens arbete med att ta fram 
en vision för Ale.

Först ut var dock Veli Taa-

tila, projektledare på Bana 
Väg i väst, som bland annat 
svarade på frågor angående 
den begränsade framkomlig-
heten.

I veckan påbörjas arbe-
ten i Bohus som innebär att 
gång- och cykeltrafikanter 
inte längre kan ta sig mellan 
Bohus och Jordfallsbron via 
rondellen på den nya trafik-
platsen. 

Detta gäller dock enbart 
under tiden för ombyggna-
den och när arbetet är helt 
färdigt kommer man smidigt 
att kunna ta sig fram både till 
fots och med cykel. 

– Vi var tvungna att göra 
så här eftersom det inte finns 
plats. Det blir för snävt i kur-
vorna i rondellen och vi måste 
prioritera den bilburna trafi-
ken. Vi har försökt hitta en 
lösning och beklagar det trå-
kiga budskapet, sa Veli Taa-
tila. 

Trots besvikelsen hos cy-
klister och rollatoranvändare 
vände den låga stämningen 
snabbt när han istället börja-
de prata om den 11 november 
– dagen då hela trafikplatsen 
ska tas i bruk. Då är både 
grävmaskiner och avhuggna 
vägbanor är ett minne blott 
och längtan efter fri motor-
väg är nog som allra störst hos 
Bohusborna. 

Veli Taatila fortsatte med 

Aleborna hjälper till att forma vision

Veli Taatila, projektledare på 
Bana Väg i väst informerade 
om vägbygget.

Kulturchefen Michael Svensson och kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) Kulturchefen Michael Svensson och kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) 
bad Bohusborna om synpunkter och önskemål.bad Bohusborna om synpunkter och önskemål.

Det blev snabbt fart på deltagarna när de skulle markera ut olika platser på en karta.

Ser ljuset i tunneln
– I november är trafikkaoset i Bohus ett minne blott
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en lägesrapport:
– Vi är klara med grund-

läggningsarbetet och väg-
kroppen är på plats. 95 % av 
asfaltsytorna väntas vara be-
lagda i månadsskiftet april-
maj. Den 15 maj sker den 
sista trafikomläggningen som 
innebär att rondellbron och 
rampen närmast centrum tas 
i bruk, vilket betyder att bo-
husborna kopplas till världen 
igen. Samma datum öppnas 
även lokalbanan mot Surte 
över bergshyllan. 

Han berättar också att man 
påbörjat fastighetsbesikt-
ningar där man kontrollerar 
eventuella skador på husen 
som uppkommit på grund av 
vägbygget. 

– Jag vill även passa på att 

ge en eloge till Skanska för ett 
välordnat bygge. Det är en 
mycket duktig entreprenör. 

Från vägbygge gick mötet 
sedan raskt vidare till att 
bygga upp varumärket Ale. 
Mikael Berglund tog till orda 
framme vid scenen och be-
rättade inledningsvis om den 
vision som man nu jobbar 
med. 

Till sin hjälp vill man ha 
alebornas synpunkter och 
önskemål och vilket tillfäl-
le passar bättre än att be om 
dem på ortsutvecklingsmöte-
na? Mer om detta arbete finns 
att läsa i artikeln nedan.

BOHUS. Tisdagens ortsmöte handlade inte helt 
oväntat om trafiksituationen.

Veli Taatila, projektledare på Bana Väg i väst 
fanns på plats i Bohus för att informera om väg-
ombyggnadens slutskede.

– Vi har börjat se ljuset i tunneln och i slutet av 
året är vi borta, försäkrade han ortsborna om.

I BOHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


