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Din kötid börjar gälla
när medlemsavgiften

är betald.

Tidsbokad akutmottagning vid Psykiatriska kliniken,  

Kungälvs sjukhus

Psykiatriska akutmottagningens uppdrag är att hjälpa patienter  
till rätt vårdnivå vid psykisk ohälsa.
Från och med den 3 september kommer vi att erbjuda  
tidsbokade akutbesök.
Kontakt tas med den psykiatriska akutmottagningen  
mellan kl 08:00 – 20:00 dagligen på telefon 0303 989 58

Vid telefonkontakten lämnas en besökstid inom 24 timmar.  
Här finns även möjlighet till stöd och rådgivning.

KUNGÄLVS SJUKHUS

ALVHEM. Initiativet att 
utan bygglov sätta upp 
ett bullerskydd av trä i 
Alvhem kan bli dyrt.

Ale kommun kräver 
omedelbar nedmon-
tering eller 100 000 
kronor om dagen så 
länge de står kvar.

– Det är det enda 
språket de förstår, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Föreläggandet delgavs Tra-
fikverket i fredags och redan 
på måndagen kunde Bana 
Väg i Västs projektchef Sara 
Distner meddela att de röd-
målade bullerskydden av trä 
kommer att monteras ner 
inom kort.

– Vi får sätta oss med Ale 
kommun och diskutera vad 
som har hänt och vad som 
kan göras för att hitta en lös-
ning som alla är nöjda med. 
Det kom till min kännedom 
under semestern att vi byggt 
bullerskydd utan bygglov 
och varför vi agerat så vill jag 
få återkomma till. Först vill 
jag ha ett möte med kommu-
nen, säger Sara Distner.

Bakgrunden är att Sam-
hällsbyggnadsnämnden i 
Ale avslagit två bygglovsan-
sökningar från Trafikverket 
avseende bullerskydd av 
trä i Grönnäs och Alvhem. 

Ale kommun hänvisar till 
gestaltningsprogrammet för 
utbyggnaden av E45, där det 
tydligt framgår att tätorterna 
ska ha glasade bullerskydd 
för att inte skärmas av från 
vägen. Trafikverket valde av 
praktiska och ekonomiska 
skäl att sätta upp buller-
skydd av trä förbi Grönnäs 
och Alvhem. Detta trots att 
bygglovsansökningarna hade 
avslagits. Istället hoppas Tra-
fikverket vinna gehör för sin 
överklagan till Länsstyrelsen.

– Att de har överklagat är 
en sak, att de bygger utan 

bygglov och startbesked är 
ändå ett lagbrott. Därför har 
vi delgivit Trafikverket ett 
föreläggande om att inom sju 
veckor ta bort bullerskyddet. 
Om detta inte sker kommer 
vi att kräva 100 000 kronor 
om dagen så länge de står 
kvar, hälsar Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt  med skarp 
ton.

Montera ner eller betala!
– Kommunen kräver 100 000 kronor om dagen
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perra@alekuriren.se

Uppmärksammat ”svartbygge”. Alekuriren vecka 32, 2012.

ALE. Trafikverkets 
besked om att Göte-
borgs central inte har 
kapacitet för Alepen-
delns planerade kvarts-
trafik rörde upp käns-
lorna.

Inte bara hos politi-
ker.

– Nej, det har varit 
den stora snackisen och 
telefonen har gått varm, 
säger kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Han vill dock lunga aleborna 
med att kommunen gör allt 
för att ändra på förhandsbe-
skedet att Alependeln bara 
ska gå med halvtimmestrafik 
under rusningstimmarna.

– Vi agerar gemensamt, 
blocköverskridande, på alla 
nivåer. Vi kommer aldrig att 
ge oss på den här punkten. 
Det är en fråga som har stor 

betydelse för hela regionens 
utveckling. Ska vi växa så 
måste det ske i områden där 
kollektivtrafiken är attraktiv 
och har staten nu investerat 
miljarder i ett pendeltåg så är 
det väldigt tydligt att Ale är 
en av de platser som defintivt 
ska expandera, menar Mikael 
Berglund.

Ale kommun har fått till 

ett möte med Trafikverkets 
regionchef, Håkan Wenn-
ström, tisdag 21 augusti. På 
mötet närvarar kommunal-
råden Mikael Berglund och 
Paula Örn (S) samt kom-
munchef Erik Lidberg och 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken i Ale.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Från sumobrottning till filmkvällFrån sumobrottning till filmkväll
– Mötesplats Ungdom 
Ofta blev en fullträff

Kreativa ledare. Jennifer Zetterman och Jonas Bergqvist är två av ar-
rangörerna för Mötesplats Ungdom Ofta.
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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.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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.

ALE. I december invigs 
Alependeln.

Med pendeltåg från 
fem stationer i Ale ska 
kollektivtrafiken bli att-
raktivare för fler.

Nu avslöjar Trafikver-
ket att det inte finns 
utrymme på Göteborgs 
central och att trafiken 
måste halveras innan 
den ens börjat gå.

Målet var kvartstrafik 
under rusningstimmarna på 
morgon och eftermiddag. 
Det är också det buskapet 
som Västtrafik har givit alla 
alebor på ortsutvecklingsmö-
ten, där framtidens kollek-
tivtrafik ofta har varit uppe 
för diskussion. Nu kommer 
plötsligt nya besked.

– Trafikverket har infor-
merat oss om att Göteborgs 
central är överbelastad och 
att trafiken från Ale och 
Kungsbacka måste halveras. 
Det är enligt oss helt oac-
ceptabelt och Västtrafik har 
agerat mycket kraftfullt. Vi 
har investerat otroligt stora 
summor pengar i tåg, pen-

tioner.
– Nu väntar viktiga möten, 

där det gäller att tänka krea-
tivt. Jag är optimist och tror 
att vi hittar en lösning, men 
det krävs någon form av 
åtgärd på centralen i Göte-
borg och tiden är knapp.

Att eventuellt komplettera 
pendeltågen med express-
bussar är inte optimalt. Ale-
pendeln kommer att ha en 
kapacitet för cirka 200 per-
soner, en buss tar 45-50 sit-
tande.

– Sedan är körtiden för 
bussarna betydligt längre 
och det vore ju katastrofalt 
om vi har investerat i nya tåg 
som sedan inte kan användas.

Hur kommer det sig att 
ni får beskedet fem i tolv? 
Centralens kapacitet är väl 
ingen nyhet?

– Jag vet faktiskt inte. Jag 
är lika förvånad som alla 
andra, svarar Stefan Krafft.

Väntat tålmodigt
Med halverat antal pendel-
tåg står Ale plötsligt inför 
en verklighet med försäm-
rad kollektivtrafik och vid 

svårt att motivera för ale-
borna som får halverad pen-
deltrafik innan första tåget 
ens har lämnat stationen.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 

Ale kommun har investerat 
många miljoner i framtidens 
kollektivtrafik. Alependeln 
har varit en viktig faktor i 
hela vår samhällsplanering 
och det är ju ofattbart att 

Även oppositionsrådet 
Paula Örn (S) är rejält upp-
rörd i frågan.

– Det är sällan jag blir så 
arg, men när det här kom 
fram blev jag riktigt förban-

ens börjat gå finns inte på 
världskartan. Jag utgår själv-
fallet från att alla inblandade 
nu gör allt för att hitta en lös-
ning, säger hon.

Inga definitiva beslut är 

Det är trångt på Göteborgs central, så trångt att Alependeln knappt får plats. Ett tåg i halvtimmen föreslår Trafikverket. En 
halvering jämfört med vad som har utlovats med kvartstrafik under rusningstimmar. Kommunledningen har reagerat häftigt 
tänker inte ge sig utan strid i frågan. 

Alependeln halveras innan den börjat gåAlependeln halveras innan den börjat gå
– Kvartstrafik ett minne blott?

Trafikverkets besked om Alependeln rörde upp känslorna

Faksimil Alekuriren vecka 32, 2012.


