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Affärsinnehavarna i 
Älvängen är luttrade vid det 
här laget. Färdigställandet av 

den miljöprioriterade gatan 
med sänkt hastighet genom 
centrum har inte gått obe-
märkt förbi. Gator grävdes 
upp, fylldes igen för att sedan 
grävas upp på nytt.

– Jag kan inte påstå att 
slutresultatet blev speciellt 
bra. Trafiksituationen i cen-
trum är allt annat än till-
fredsställande. Inte nog med 
att vi blev av med ett antal 
parkeringar, de som finns 
längs med Göteborgsvägen 
är på tok för smala och det 
är inte frågan om utan när en 
allvarlig olycka inträffar. Det 
har redan skett några inci-
denter utanför oss, men bara med plåtskador som följd, 
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I förra veckan grävdes gångstråket utmed Göteborgsvägen i Älvängen upp igen till handlarnas stora frustration.

Gunnar Larson på Allans.

ÄLVÄNGEN. I förra veckan var det dags igen.
Gångstråket på Göteborgsvägen genom Älväng-

ens centrum grävdes upp – igen!
– Vi handlare har inte blivit informerade, suckar 

Gunnar Larson på Allans.

GÖTA. I Göta är sam-
hället delat av E45.

Ingen bra trafiksi-
tuation för de barn som 
måste passera vägen, 
exempelvis när de ska 
ta sig till och från Ryr-
sjöskolan.

Nu vill Moderaterna 
få till en gång- och 
cykelbro innan en all-
varlig olycka inträffar.

Det är oppositionsrådet 
Peder Engdahl som har för-
fattat motionen om en gång- 
och cykelbro i Göta. 

– Idén är sprungen ur det 
medborgarmöte som vi hade 
för en tid sedan. Götaborna 
upplever en otrygghet med 
45:an som går genom sam-
hället. En gång- och cykel-
bro skulle vara lösningen på 

problemet. Detta är en liten 
investering för att få ett säk-
rare Göta, anser Peder Eng-
dahl.

– Det skulle röra sig om 
en provisorisk bro till dess 
att flaskhalsen på E45 i Göta 
försvinner. Jag ser det som 
ett ganska enkelt förfarande 
och det borde inte vara några 
problem med att få ett tillfäl-
ligt bygglov.

Peder Engdahl är inte 
främmande för att se en 
begagnad bro alternativt en 
träbro på platsen för att hålla 
nere kostnaderna.

– Det som förenklar pro-
cessen är att kommunen 
äger marken på båda sidor 
om vägen. Det som möjligt-
vis skulle försvåra det hela 
är järnvägsspåret. Hur som 
helst så tycker jag det är vik-

tigt att kommunen agerar 
innan olyckan är framme, 
avslutar Peder Engdahl.
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Moderaterna i Lilla Edet har motionerat till kommunfullmäktige om en gång- och cykelbro för 
att förbättra trafiksituationen i Göta.

Oppositionsrådet Peder Eng-
dahl (M).

säger Gunnar Larson.
I förra veckan grävdes 

stenplattorna på gångstråket 
upp igen. Spruckna stenar 
fick läggas om och återigen 
försämrades tillgängligheten 
till butikerna.

– Det är så dåligt skött från 
första början. Chansen att vi 
handlare skulle få ut någon 
ersättning för uteblivna 

intäkter under projektets 
gång bedömer jag som mini-
mal, säger Gunnar.

– En annan sak som gör 
mig uppriktigt orolig är de 
skakningar som sker i huset 
så fort bussar och lastbilar kör 
förbi utanför. Jag har aldrig 
upplevt skakningarna så tyd-
liga som nu. Det har kommit 
efter ombyggnationen. Nu 

går det inte ens att öppna 
fönstren på andra våningen. 
Jag kommer att driva ärendet 
så långt det bara går, avslutar 
Gunnar Larson.
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