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På grund av det mycket 
begränsade utrymmet som 
blir när vi nu går in i slutfa-
sen med arbetet med den nya 
trafikplatsen i Bohus, finns 
det helt enkelt inte plats att 
låta gång- och cykeltrafiken 
passera via den nya rondellen 

på trafikplatsen på ett säkert 
sätt. Gång- och cykeltrafiken 
leds istället till ”Eka-bron”, 
där betongbarriärer separe-
rar gång- och cykeltrafiken 
från biltrafiken, och sedan 
via trapptornet upp på Jord-
fallsbron.

Vi är medvetna om att den 
här lösningen är långt ifrån 
bra, men på grund av att det 
saknas fysiskt utrymme på 
bron har vi tyvärr inga andra 
alternativ som är acceptabla 
med avseende på säkerheten. 
Vi beklagar de svårigheter 

arbetet orsakar och ber er 
för vilka denna omläggning 
skapar en ohållbar situation 
att ta kontakt med oss via 
telefon eller e-post som ni 
hittar på projektets hemsida.

Trafikverket projekt
BanaVäg i Väst

Svar till Samuel Hylén ”Ale kommun för oss bilfria?”

Öppen föreläsning:

”En familj som alla andra?”
Välkommen till en föreläsning för inspiration och kunskap 
med Stina Gidlöf som är föreläsare och stolt mamma till 

ett barn med Downs syndom. Stina berättar om sitt liv som 
förälder, bemötande och behandling inom vård, habilitering 

och barnomsorg av såväl personal som andra föräldrar.

Tid: Onsdag, 25 april, kl 18.00
Plats: Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4

Fri entré!
Anmälan: För att säkert få plats anmäl till ditt intresse till

Ann-Marie Thunberg eller Ann-Christine Sädås. 
Senast 24 april. 

Kaffe finns till självkostnadspris.

För mer information kontakta: Ann-Marie T hunberg, 
anhörigkonsulent i Ale kommun. Telefon: 0303-37 12 54.

Epost: ann-marie.thunberg@ale.se
www.ale.se/omsorg-och-hjalp/anhoriga-och-frivilliga/

Ann-Christin Sädås, demenssjuksköterska/
anhörigsamordnare i Lilla Edets kommun.
Telefon: 0520-65 97 88, 070-346 12 97

Epost: ann-christin.sadas@lillaedet.se

Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

www.waxthuset.nu
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00

Vi ser till att ni lyckas!

MER VÄXTER ÄN NÅGONSIN TEX:
Ca 40 olika sorters klematis.
Ca 300 perenner.

Klematis 
”Miss Bateman”

69:-
ord.pris 98:-

HASSELFORS PÅ PLATS! 
Planterar din kruka och svarar på 

frågor medan du väntar.

BAYER GARDEN 
ger tips och råd om bekämpning.

GRATIS ANALYS 
AV DIN JORD!

-  Tag med 2-3 dl av din jord 
och få den analyserad av 
Algomin. 

Trädgårdsdag lördag 21/4

ÄLVÄNGEN. Visions-
arbetet för Ale 2025 
betonades på ortsmö-
tet i Älvängen, men 
det var dåtidens frågor 
som engagerade mest.

Återigen undrade 
Irene Jansson med 
flera var det centrala 
äldreboendet ska ligga?

– Det finns med i pla-
nerna, lovade Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Problemet är att just det be-
skedet har hans företrädare 
och dennes företrädare redan 
använt åtskilliga gånger ändå 
finns det fortfarande inga kon-
kreta planer på var ett eventu-
ellt centralt äldreboende ska 
ligga i Älvängen.

– Visionsarbetet i all ära, 
men varför nämns aldrig vi 
pensionärer? Jag har bott här 
sedan 1952 och idag känner 
jag tyvärr ingen stolthet över 
Älvängen. Var ska vi äldre 
bo när krämporna sätter in? 

Frågan är fortfarande obesva-
rad. Varför? undrade Irene 
Jansson.

Frågan förblev utan svar, 
men Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), nämnde åt-
minstone ett alternativ.

– Vi har lämnat ut dagens 
bussterminal till en arkitekt-
tävling. Det finns många 
spännande idéer kring vad en 
sådan fastighet skulle kunna 
innehålla. Vi får utreda be-
hovet och det är möjligt att 
kanske ha ett antal våning-
ar med servicelägenheter. Vi 
får återkomma i ärendet, sa 
Pressfeldt.

Visioner
Annars var det visionerna 
för Ale som stod i centrum 
för kvällen. Åhörarna till-
läts rita in sina smultronstäl-
len på en karta. Älvängenbor-
na Jan-Erik Alfredsson och 
Jan-Peter Eldh var överens 
om både det som var bra och 
mindre bra.

– Vikingabyn i Häljered, 
gångstråket genom centrum 

och utsikten från Ranneber-
get är fina platser som vi ska 
vårda. Carlmarks tidigare in-
dustriområde däremot har 
sett sina dagar och borde rivas, 
menade de.

Medhåll
På den punkten fick de med-
håll av de flesta och Jan A 
Pressfeldt hade passande nog 
med sig en framtidsvision för 
området.

– När vi ändå pratar fram-
tid så kan det väl vara bra att 
visa lite konkret om hur vår 
målbild ser ut. Industriområ-
det måste saneras och förstär-
kas. Det hoppas vi att staten 
också anser och därmed be-
viljar pengar till det. I framti-
den skulle här kunna anläggas 
en gästhamn, hantverksby, re-
kreationspark samt lokaler för 
småindustri och handel.

Vidare framkom att Para-
disbanans dagar i Älvängen är 
räknade.

– Vi jobbar på att hitta en 
lösning för ometablering i 
Kollanda. Där motorbanan 
ligger idag begränsar den en 

Frågan om centralt äldreboende i Älvängen obesvarad

Jan-Erik Alfredsson och Jan-Peter Eldh deltog i övningen 
om bra och mindre platser i Älvängen.

stor möjlighet till bostadsut-
byggnad, betonade Pressfeldt.

Kommunalråd Mikael 
Berglund ville sprida opti-
mism.

– Älvängen är en av två cen-
tralorter som kommer att växa 
de närmaste åren. Det blir 

nya bostadsområden och en 
stor handelsplats. Det är här 
det händer och jag hoppas ni 
känner glädje över det. Fler 
skattebetalare i Ale innebär 
också en bättre kommunal 
service.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


