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Köp andelar i  
ett vindkraftverk
Du får förnybar el till ett stabilt lågt elpris. 
Vill du veta mer? Besök oss på Hem & Villa 
den 6-9 september (B03:20) eller läs mer 
på vastanvind.se 

VästanVind bildades 2010. Kooperativet 
ägs av medlem marna och all vinst går  
till dem.

Funderar du också 
på en ny bil?

med din nästa bil-, båt- eller husvagnsaffärV
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

ALE. Alependelns 
kvartstrafik är i hamn, 
men en nöt återstår.

Matartrafiken till 
pendelstationerna.

Beskeden från Väst-
trafik oroar kommun-
ledningen.

Knappt har röken lagt sig 
från striden om Alependelns 
kvartstrafik innan nästa kon-
flikt uppdagas. Västtrafik som 
på vårens ortsutvecklingsmö-
ten informerade om matar-
bussar till de fem pendelsta-
tionerna i Ale verkar nu ha 
glömt bort det.

– Matningen är a och o, 
men i det förslag som Väst-
trafik presenterade den 28 
juni omnämns inte de nya 

slingorna. Tanken var att det 
skulle gå en buss till varje tå-
gavgång, hur de tänker nu vet 
vi inte. Vi hoppas få till ett 
möte inom kort, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
har fullt stöd av oppositions-
rådet Paula Örn (S).

– Det är ju rimligt att vi gör 
det så lätt som möjligt för ale-
borna att nå tåget. Ska vi få ut 
max av denna jätteinvestering 
får vi inte missa den sista pus-
selbiten, menar hon.

Från 1 januari 2012 ägs 
inte längre Västtrafik av 
kommunerna, utan har bara 
Västra Götalandsregionen 
som ägare. Det har fått kon-
sekvenser enligt Paula Örn.

– Dialogen med kommu-

nerna är katastrofal och det 
är det inte bara vi som tycker. 
Här finns det mycket att för-
bättra. Att våra matarbussar 
plötsligt har försvunnit är 
kanske ett bevis på det.

Mikael Berglund medger 
att han känt till problemet 
med matarbussarna en tid, 
men att kvartstrafiken fick 
prioriteras.

– I arbetet med att överty-

ga Trafikverket hade vi stor 
nytta av Västtrafik. Nu får vi 
lyfta nästa fråga och försöka 
få Västtrafik att inse vikten 
av helheten. Utan matarbus-
sar har vi ingen glädje av att 
vi vann kampen om kvarts-
trafiken.

Västtrafik har inte gått att 
nå under måndagen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Det blir kvartstra-
fik för Alependeln.

Trafikverket lämnade 
lugnande besked till 
kommunledningen igår.

– Oerhört skönt och 
en stor lättnad, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Åskan har dånat i Ale kommun 
sedan Trafikverket i början av 
augusti offentliggjorde att 
en överbelastad Göteborgs 
central inte kan ta emot fler 
tåg. Det innebar i sin tur att 
kvartstrafik med Alependeln 
inte längre var möjlig. Reak-

tionerna på beskedet blev 
häftiga från såväl lokalt som 
regionalt håll. Kristmötena 
avlöste varandra och förra 
veckan kom en helomvänd-
ning. Trafikverkets region-
chef, Håkan Wennerström, 
meddelade då att samtalen 
med tågoperatörerna lyckats 
lösa problemen och skapat 
utrymme för Alependelns 
kvartstrafik under rusnings-
timmarna.

– Alla inblandade har 
varit konstruktiva och tagit 
kritiken på allvar. Kreativa 
hjärnor har löst situationen 
och nu kan vi återigen blicka 
framåt. Utsikterna för att älv-

dalen blir en tillväxtregion 
har nu säkerställts, kommen-
terade en nöjd Mikael Berg-
lund i radio, tv och tidningar.

Han har haft god hjälp 
även av oppositionen i Ale. 
Det har lobbats på brett håll 
för att skapa tryck på Tra-
fikverket.

– Jag tror vårt gemen-
samma arbete, vår starka reak-
tion från Göteborgsregionen, 
staden Göteborg, Ale, Lilla 
Edet och Västtrafik tillsam-
mans bidragit till en helhet 
som påverkat i rätt riktning. 
Beskedet idag var det enda 
rimliga. Projektet har varit 
en långsiktig satsning för att 
skapa tillväxt och utveckling, 
att plötsligt lägga krokben 
för den planen kändes inte 
genomtänkt, säger Paula 
Örn (S), oppositionsråd i Ale.

Alependelns kvartstra-
fik dröjer till 7 januari, men 
redan 9 december går det 
första pendeltåget fast då med 

avgångar varje halvtimme. 
Alependeln ska först trimmas 
in och personal ska lära sig 

rutiner. Kvartstrafik kommer 
att gälla under rusningstim-
marna på morgon och efter-

middag.

Nöjda kommunalråd i Ale. Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) gladdes i förra veckan åt 
Trafikverkets besked om att det blir kvartstrafik för Alependeln.

...men matarbussarna oroar
– Oklara besked från Västtrafik

Oklara besked om 
matarbussar till pen-
deltåget.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 18 september sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. Under dagen hålls ett 
klimatseminarium och Västra Götalandsregionens 
kulturpris delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 18 september kl. 10.00.  
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
kulturpris kl. 13.00.  
Klimatseminarium kl 13.15. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

Klart för kvartstrafik för AlependelnKlart för kvartstrafik för Alependeln
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


