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Ale kommun i krismöte med 
Trafikverket om kvartstrafiken
ALE. Ett steg närmare 
kvartstrafik för Ale-
pendeln.

Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M), var mer 
positiv efter än innan 
tisdagens krismöte 
med Trafikverket.

– Vi fick inga löften, 
men samtalen som förs 
med berörda parter 
utgår från att hitta en 
lösning, sa han efter 
tisdagens överlägg-
ningar.

Trafikverket meddelade i 
början av augusti att Göte-
borgs central är överbelas-
tad och inte kan ta emot den 
utlovade kvartstrafiken från 
Kungsbacka och Ale. Beske-
det var en chock för kom-
munledningen i Ale.

– Hela vår samhällsplane-
ring har ett fokus på det kom-
mande pendeltåget. Det fick 
vi ett bra tillfälle att infor-
mera Trafikverket om idag. 
Vi lyfte också fram det regi-
onala perspektivet där Ale är 
tänkt som ett framtida expan-

sionsområde, vilket är av stor 
betydelse för Göteborgs ut-
veckling. Jag känner att vi fick 
gehör för vårt resonemang, 
menade Mikael Berglund 
som hade sällskap på mötet av 
oppositionsrådet Paula Örn 
(S), kommunchef Erik Lid-
berg och Annika Friberg, 
ansvarig för planeringen av 
kollektivtrafiken i Ale.

– Jag är glad åt att vi är så 
rörande överens om den här 
frågans betydelse, underströk 
han.

Tisdagens möte med Tra-
fikverkets regionchef, Håkan 
Wennerström och vice regi-
onchef Bengt Rydhed, gav 
inga klara besked – däremot 
en fingervisning.

– Målsättningen för alla 
inblandade parter är att hitta 
en lösning som möjliggör 
kvartstrafik. Samtalen förs i 
en positiv anda och det ser 
ljusare ut idag, men lättad 
blir jag först när regionchefen 
skriver under den definitiva 
tågplanen den 14 september, 
avslutade Mikael Berglund.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Det ser ljusare ut idag!”

Striden om kvartstrafik för Ale- och Kungsbackapendeln går vidare. I veckan som gick träffade Ales kommunledning Tra-
fikverkets regionchef för att tydliggöra sitt ställningstagande. Problemet är att Göteborgs central redan är överbelastad och 
en utökning av pendeltågstrafiken i samma utsträckning som Västtrafik önskar är inte möjlig i liggande förslag, men plane-
ringen ses nu över ytterligare en gång efter kraftiga påtryckningar. Besked väntas i mitten på september.
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September

Kulturarvsdag med 
öppet hus och bussturer
Hembygdsgårdarna i Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda och 

Hemvärnsmuseet utanför Skepplanda håller öppet hus på  

Kulturarvsdagen söndagen den 9 september mellan kl 10-13.30. 

För dem som vill göra Kulturarvsdagen till en heldagsutflykt finns 

två chartrade bussar som åker mellan hembygdsgårdarna! Sista 

anmälningsdag till bussarna är den 3 september. 

För mer info se www.ale.se (under Uppleva och göra-fliken) eller 

kontakta sofie.rittfeldt@ale.se, 0704-320209. 

PÅ GÅNG I ALE

VAD GÖR EN 
ARKEOLOG?

Gräver de bara? Nej, en arkeolog 

kan också leta efter och dokumen-

tera var det finns gamla lämm-

ningar ( fornlämningar). Det kallas 

inventering och det innebär att vi 

kan skydda vår historia om någon 

vill bygga något eller göra något 

på precis den platsen där det finns 

något som är värdefull för vår 

gemensamma historia.

Sen finns det även arkeologer som 

arbetar på universitetet och på 

museum.

Om man är arkeolog kan man vara 

expert på en viss tidsålder, på att 

gräva på ett speciellt sätt, eller på 

en viss typ av fynd. Man kan tro att 

arkeologer bara vill hitta spännan-

de fynd som guld eller skatter. Men 

en liten bit ben eller en krukskärva 

kan berätta mer än en guldring. 

Sopor kan säga mer om människor 

som bodde på ett ställe och på det 

liv som de levde.

Arkeologen Andreas Antelid gräver 

tillsammans med er och sen fikar vi 

och pratar om de fynd vi hittat!

>> Lördag den 8 september 14:00, 

Skepplanda bibliotek. 

Passar från 8 år. Biljett 50kr.

AFTER WORK 
– för kvinnor mitt i livet

Friskvård  för själen

”Vårt dagliga bröd”
Låt dig inspireras till brödbakning 

med surdeg och annat av Mat-

konsulten Elinore Schutt känd bl a 

från Radio Göteborgs matlagnings-

program. Avgift 50 :-

>> 3 september kl. 18.30

Starrkärrs Församlingshem

Stort tack!
Vi vill tacka Gunvor Hult, besöksverksamheten, samt övriga fan-

tastiska engagerade frivilligarbetare för den väl  genomförda och 

uppskattade utflykten med Klockareängens boende till Gräfsnäs 

slottsruiner lördagen den 18/8.

/Alla vi på Klockareängen

Till alla våra semestervikarier på Klockareängen, vill vi ge ett stort 

tack för denna sommaren. Detta har möjliggjort att vi kunnat få 

ut vår ledighet.

/Personalen på Klockareängen


