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Inbjudan till samråd och sakägarsammanträde

Väg E45 Bohus–Nödinge

Ny sträckning av gång- och cykelväg 
vid Lilla Viken, Ale kommun
Kompletterande arbetsplan tas fram för ny sträck-
ning av gång- och cykelbana längs väg E45 i Lilla 
Viken. Berörda fastighetsägare, väghållare, lokala
organisationer och övriga som berörs bjuds in till 
mötet. Välkommen! 

Tid och plats Onsdagen den 15 augusti 2012. 
Kl. 18.00–20.00 i Blå huset, Nol Teknikpark, Nol.

Innehåll Trafi kverket informerar om den planerade 
gång- och cykelvägens sträckning, utformning, 
formella handläggning, behov av mark med mera.

Synpunkter Vi vill ha dina synpunkter under 
mötet eller via e-post till projektledaren senast 
den 1 september 2012.

Mer information Bo Björklund, projektledare, 
telefon: 010-124 11 66, e-post: bo.c.bjorklund@
trafi kverket.se. Från den 15 augusti 2012 hittar du 
även material på www.banavag.se, välj Deletapper, 
Bohus–Nödinge.

www.trafi kverket.se

Bryngelzons 
VVS Service AB
Ett familjeföretag med 12 anställda

Vi söker nu ytterligare en självgående

VVS-MONTÖR
för tillsvidareanställning. 

Då vi främst arbetar inom service 
kräver arbetet att du är självgående, 

serviceinriktad och flexibel. 

B-körtkort och VVS-certifikat är ett krav.

Tillträde enligt överenskommelse.

Maila din ansökan senast 22/8 till 
bryngelzonsvvs@gmail.se

I veckan kom beske-
det att Göteborg Cen-
tral inte kan ta emot 

fler tåg. Detta innebär 
bland annat att Alepen-
deln och Kungsbackapen-
deln endast kan gå varje 
halvtimme i högtrafik. 
Med anledning av det be-
slutet uppstår några fråge-
ställningar. Varför har inte 
Trafikverket tidigare med-
delat att det inte är möjligt 
att köra kvartstrafik i hög-
trafik? Personligen har jag 
sedan lång tid tillbaks ifrå-
gasatt var alla “nya tåg” 
ska använda för spår.

Trafikverket borde 
tidigare gått ut och sagt att 
tyvärr kan inte era önske-
mål angående fler tåg till-
godoses och inte komma 
med det nu.

Problemet som nu upp-
stått är ytterst politikernas 
ansvar. Ansvariga politiker 
har inte insett betydelsen 
av att det måste byggas en 
tågtunnel snarast under 
Göteborg så att säckstatio-
nen vid Göteborg C för-

svinner. Malmö har redan 
en tågtunnel under cen-
trum. I Stockholm bygger 
man en som beräknas vara 
färdig om några år. Dess-
utom kan man redan idag 
passera Stockholm Central 
utan att behöva blockera så 
att andra tåg kan passera.

I Göteborg har vi så 
dåliga politiker som inte 
bryr sig utan bara skriver 
insändare år efter år och 
talar om hur bra det ska 
bli. Det är helt otroligt hur 
dessa politiker slipper ta 
ansvar för sitt dåliga bete-
ende. Göteborg kommer 
att hamna i strykklass 
efter både Stockholm och 
Malmö tack vare okun-
niga, oengagerade och 
ointressant politiker.

Hade det funnits en 
tågtunnel i Göteborg 
hade detta problem inte 
uppstått. Jag hoppas att 
Ale kommun och Väst-
trafik driver denna fråga 
stenhårt.

Christer Wilhelmsson

Trafikverkets beslut om 
Alependeln är en katastrof

Den statliga myndig-
heten Trafikverket 
(TRV) ansvarar för 

bygget av E45 till motor-
vägsstandard och dubbelspår 
på järnvägen med fem nya 
pendelstationer. Bygget sker 
genom projektet Bana Väg 
i Väst (BVIV) som i sin tur 
anlitar olika entreprenörer. 
För flera år sedan enades 
Ale kommun och BVIV om 
hur gestaltningen av den nya 
infrastrukturen skulle ut-
formas och avgörande vikt 
lades på att skapa ett nytt of-
fentligt rum i vår kommun 
där våra olika tätorter skulle 
lyftas fram och ge det nya 
trafikstråket genom vår 
kommun en harmonieran-
de utformning. Detta ge-
digna arbete mynnade ut i 
det vägledande  dokumen-
tet ”Gestaltningsprogram” 
där vi enades om säkerhets-
barriärer i betong med bul-
lerskydd i form av genom-
skinligt glas utmed våra tät-
orter.  Dokumentet är dock 
inte juridiskt bindande. Vi 
ville absolut inte att våra tät-
orter skulle döljas bakom 3,5 
meter höga träplank! BVIV 
krävde till en början att bul-
lerskydden skulle utformas 
som de giftgröna plexigla-

sen utmed rv40 vid Kalle-
bäcks Lider i Göteborg men 
vi sa absolut nej: det skall 
vara transparent! Uppföran-
det av bullerskärmar med 
mera kräver bygglov och 
Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN) har varit både kon-
sekvent och krävande vid 
bygglovsgivningen. BVIV 
har å sin sida vid ett antal 
tillfällen krävt bygglov som 
stått i strid med hur vi vill 
ha det och SBN har också 
avslagit ett antal bygglov-
sansökningar. BVIV har 
överklagat avslag rättsligt 
men SBN har fått rätt, det 
är vi som bestämmer! 

Ansökan om bygglov för 
bullerskydden i Alvhem 
inkom till SBN långt in i 
byggprocessen och man 
hade uppenbarligen kallt 
räknat med att antingen få 
bygglovet eller så bygger 
man ändå eftersom man 
samtidigt med själva vägbyg-
get tryckte ner stålfoten till 
stolpfundamenten (som inte 
kräver bygglov!) till de plank 
vi inte vill ha. BVIV hade till 
och med låtit tillverka plank-
sektionerna till byggområdet 
innan man ens besvärat sig 
med att ansöka om bygglov 

och levererat ut dem på plats 
innan man fått bygglovet! 
SBN avslog ansökan om 
bygglov med motiveringen 
att den ansökta åtgärden 
stred mot vad vi kommit 
överens om: bullerskydd 
med glas skall uppföras 
utmed våra tätorter. 

Att Alvhem är en tätort 
enligt de definitioner som 
gäller för hela Norden 
(Sverige, Danmark, Norge 
och Finland) borde inte 
varit okänt för det statliga 
Trafikverket, man är ju trots 
allt proffs! Alla kan enkelt 
konstatera detta genom 
att googla på internet. I 
Statistiska Centralbyråns 
sammanställning för Sveri-
ges kommuner finns också 
Alvhem upptagen som just 
tätort. Oavsett vem som har/
får rätt i själva sakfrågan är 
det en beklämmande non-
chalans som  det statliga 
TRV nu uppvisar mot gäl-
lande lagar och mot en del 
av vår kommuns befolkning, 
dess företagare och dess 
framtida utveckling. Att ge 
fullständigt f-n i att bygglov 
saknas för den byggnation 
man just nu genomför, utan 
bygglov, och trots att vi flera 
gånger på plats meddelat 
att bygglov saknas och att 
bygget skall avbrytas är en 
häpnadsväckande arrogans 
mot vårt myndighetsbeslut. 
Alvhemsbon Leif Gustafs-
son myntade för några år 
sedan uttrycket ”förvalt-

ningskriminalitet” och 
här kan uttrycket absolut 
appliceras; att en statlig 
myndighet medvetet bryter 
mot lag är barockt och 
kommer att få konsekvenser. 
Jag beordrade omedelbart 
Samhällsbyggnadsnämndens 
t f sektorschef i onsdags att 
vidta alla åtgärder för att 
stoppa bygget och att se 
till att planken avlägsnas. 
Och det har kommit till 
min kännedom att BVIV:s 
projektledare uttryckligen 
beordrat entreprenören att 
sätta upp planken trots att 
båda visste att det saknades 
bygglov för byggnationen. 
Så det är inte ett misstag, 
som hävdas, utan en medve-
ten handling i strid mot både 
lag och tjänstemannaansvar, 
alltså kriminell. Att detta 
skall få konsekvenser för 
berörda tjänstemän inom det 
statliga TRV skall jag och 
mina kollegor i SBN se till. 
Tas inte planken ner i veckan 
så kommer TRV att delges 
beslut med krav om detta 
och med kraftigt vite för var 
dag de olovligt uppförda 
planken står kvar.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun

Trafikverkets agerande är kriminellt
– Kommer att få dyra konsekvenser

En singelolycka inträffade i norrgående fil på E45 i Surte 
vid halv sju-tiden på fredagskvällen. Föraren tappade kon-
trollen över fordonet och körde rakt in i vägräcket. Bilis-
ten togs till vårdinrättning för tillsyn. Vägen var avstängd 
norrut under en kortare period. Räddningstjänsten från 
Surte samt ambulans befann sig på olycksplatsen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Singelolycka på E45 i Surte

NOL. Tre män sitter häktade för 
ett personrån som inträffade i 
närheten av Godislagret i Nol 
den 8 juni i år. Polisen vill nu 
ha hjälp med ytterligare vittne-
siakttagelser i ärendet.

Det var på fredagsefter-
middagen, någon gång mellan 
16.30-16.50, som en yngre man 
utsattes för ett personrån på 
baksidan av godis- och spelbu-
tiken i Nol. 6-8 personer rånade 
mannen på hans värdesaker och 
försvann sedan från platsen, tro-
ligtvis i en gul personbil.

Under rånet ska en äldre 
man med hund ha passerat och 
även blivit tilltalad av en av rå-
narna. Polisen vill att den äldre 
mannen eller andra som har 
gjort iakttagelser kontaktar po-
lisen på 114 14 för att komma 
i kontakt med Länskriminal-
polisen i Göteborg som utre-
der fallet.

JONAS ANDERSSON

Polisen efterlyser vittne till personrånPolisen efterlyser vittne till personrån

Det var här, vid Godislagret i Nol, som ett personrån inträf-Det var här, vid Godislagret i Nol, som ett personrån inträf-
fade fredagen den 8 juni. Polisen efterlyser nu vittnen till fade fredagen den 8 juni. Polisen efterlyser nu vittnen till 
händelsen.händelsen.

VVS MONTÖR SÖKES
Lorensson VVS Teknik AB växer och vi 

ser fram emot att hälsa nya medarbe-

tare välkomna. Du kommer arbeta med 

typiska uppgifter för branschen.

Kvalifikationer:

• B körkort

• Branschlegitimation

• Social kompetens

Våra uppdragsgivare finns i Ale, Lilla 

Edet och Göteborg med omnejd. 

Ansökan skickas in senast 31/8 till:

lorensson@live.se
För frågor ring Thomas

0768-337401

LEDIGA TJÄNSTER


