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ALVHEM. Trafikverkets 
bygglovsansökan för 
ett bullerskydd av trä i 
Alvhem fick avslag.

Det har nu överkla-
gats till Länsstyrelsen, 
men bygget är redan 
igång.

– I folkmun kallas det 
”svartbygge”, olovlig 
byggnation helt enkelt, 
säger bygglovhandläg-
gare Signe Wirdby.

Trafikverket och Ale kommun 
är på kollisionskurs när det 
gäller de återstående buller-
skydden norr om Älvängen. 
Två bygglovsansökningar om 
att få bygga bullerskydd av trä 
istället för glas har avslagits i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

– I vårt gestaltningspro-
gram och tidigare överens-
kommelser med Trafikverket 
har vi varit tydliga med att 
våra tätorter inte får gömmas 
bakom plank. Ale ska vara 
en öppen och inbjudande 
kommun, ändå försöker Tra-
fikverket plötsligt ändra på 
det utförandet. Jag kan bara 
se att det har med pengar att 
göra, men det duger inte. Vi 
har stöd för vår uppfattning 
och är helt politiskt överens i 
Ale om att bullerskydden ska 
vara av glas. Att Trafikverket 
sedan nonchalerar vårt beslut 
och bygger utan lov är ett 
sällan skådat maktmissbruk 
som vi kommer att bestraffa 
med vitesförelägganden 
enligt Plan- och bygglagen, 
ryter Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Trafikverket har utan 
beviljade bygglov rest bul-

lerskydd i såväl Grönnäs som 
Alvhem. Projektledare Erik 
Lööv är medveten om vad 
som har skett och vilka kon-
sekvenserna kan bli.

– Vi har i uppdrag att bygga 
ut E45 och i vår arbetsplan för 
sträckan förbi Alvhem har vi 
angivit ett bullerskydd av trä 
som Ale kommun inte tidigare 
har haft några synpunkter på. 
Det var därför mycket för-
vånande att vi inte beviljades 
bygglov och vi har överklagat 
beslutet till Länsstyrelsen där 
vi tror att vi kommer att få 
stöd för vår uppfattning. För 
att vinna tid och spara pengar 
valde vi att starta byggnatio-
nen. Det blir betydligt dyrare 
och svårare att i efterhand 
upprätta ett bullerskydd. Vi 
ser det också som vår skyl-
dighet gentemot invånarna i 
Alvhem att begränsa E45:ans 
påverkan, säger Erik Lööv till 
Alekuriren.

Enligt Trafikverket är 
Alvhem av landsbygdskarak-
tär, vilket motiverar rätten 
att sätta upp ett bullerskydd 
av trä.

– Förbi Nol, Älvängen 
och Nödinge som är av mer 
stadsbyggnadskaraktär är det 
självklart med glas, men det är 
en klart dyrare investerings-
kostnad och även driften har 
ju visat sig vara dyr, påpekar 
Erik Lööv.

På samhällbyggnadskon-
toret i Ale är Trafikverkets 
agerande förvånande.

– De bygger utan bygglov 
och har inte heller fått något 
startbesked. Vi kommer att ha 
ett möte i arbetsutskottet för 
att diskutera hur vi går vidare. 
Vi har Plan- och bygglagen 

Trafikverkets ”svartbygge” upprörTrafikverkets ”svartbygge” upprör
– Bygger bullerskydd utan 
bygglov i Alvhem och Grönnäs

NÖDINGE. Sommaren på Mötesplats 
Ungdom Ofta har varit en minnesrik 
historia med många roliga sommar-
aktiviteter och mer är att vänta.

Redan nu på fredag går en gladia-
torkamp av stapeln i gymnasiets 
lokaler.

Efter två veckors uppehåll råder återigen full 
aktivitet på Mötesplats Ungdom Ofta som 
leds av bland andra Jonas Bergqvist, Rami, 
Jennifer Zetterman och Oliver Axelsson.

– Det blev ungefär som vi hade tänkt oss 
och många har hittat hit. Övervägande har 
det varit ungdomar från Nödinge och det är 
synd att vi inte lyckades nå ut till fler på de 
andra orterna. Det är något vi behöver jobba 
mer med, säger Jonas Bergqvist. 

Ledarna har bland annat ordnat sumo-
brottning med inhyrda dräkter, ridning på 
mekanisk tjur, vattenkrig och mysiga film-
kvällar. Att budgeten var större i år jämfört 
med i fjol märktes, även om den största succén 
blev pantgömme i mörker som omkring 40 
ungdomar deltog i. 

”Zorbing” planeras
Förutom gladiatorkampen som går av stapeln 
nu på fredag planerar man även att ordna så 
kallad ”zorbing”, som innebär att man rullar 
nedför en slutning fastspänd i en gigantisk 
uppblåsbar boll.

– Det blir förmodligen på onsdagen eller 
fredagen sista veckan och tanken är att vi ska 
vara i skidbacken i Alafors. Det tror vi kan bli 
en jätterolig grej, säger Jonas. 

Hittills har det inte handlat så mycket om 
musik i sommar, men även det utlovas längre 
fram i augusti i form av en hårdrocksfestival.

Från sumobrottning till filmkvällFrån sumobrottning till filmkväll
– Mötesplats Ungdom 
Ofta blev en fullträff
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Kreativa ledare. Jennifer Zetterman och Jonas Bergqvist är två av ar-Kreativa ledare. Jennifer Zetterman och Jonas Bergqvist är två av ar-
rangörerna för Mötesplats Ungdom Ofta.rangörerna för Mötesplats Ungdom Ofta.
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NU KÖR VI IGEN…
Den 13/8 kl 18.30 har vi 

S-grupp
Den 24-25/8 är det 

förtroendemanna- 
utbildning i Nol 
Den 7-9/9 har S i Västsverige 

upptakt på 
Knarrholmen.
Alla medlemmar är

Välkomna!

i ryggen, meddelar Signe 
Wirdby som bekräftar att det 
saknas bygglov för buller-
skydden i såväl Alvhem som 
Grönnäs.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A Press-

feldt är inte nådig i sin kritik.
– Det kommer att få kon-

sekvenser. De är hänsynslösa 
mot våra demokratiska regler 
och hånar alvhemsborna. 
Ingen vill väl bo bakom ett 
träplank? För ortens närings-

idkare är det också förödande. 
Det är deras intressen vi har 
försökt försvara, men Tra-
fikverket tror tydligen att de 
har en egen lagbok. Att de 
skulle vinna gehör hos Läns-
styrelsen är ju löjligt. Där 

har vi vunnit tidigare och 
det kommer vi att göra igen, 
säger Pressfeldt.
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Gömmer Alvhem. Trafikverket har startat bygget av ett bullerskydd av trä utan tillstånd från Ale kommun. Samhällsbygg-
nadsnämnden har varit noga med att Ales tätorter inte får gömmas och har därför betonat vikten av glasade bullerskydd. 
Inte minst anses det viktigt för näringslivet på orten, vad som finns på andra sidan träplanket lär få känna till i framtiden.


