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RONDEN
Måndag 8 oktober

Gräsklippare stulen
Stöld av åkgräsklippare, 
verktyg och maskiner från en 
enskild firma i Nol.

Tisdag 9 oktober

Dieseltjuvar
Dieselstöld rapporteras från 
ett arbetsfordon på E45 i Älv-
ängen.

Fredag 12 oktober

Stöld av gasoltuber
Stöld av två stycken gasoltuber 
sker från en container i Surte.

Lördag 13 oktober

Bilbrand
En bilbrand orsakar markska-
dor hos JS Traktorservice i 
Alafors.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/10 – 15/10: 29. Av 
dessa är två bilinbrott.

POLIS

Fler åhörare 
än någon-
sin hade 
hittat till 
o n s d a g e n s 
o r t s m ö t e 
som hölls 
i Hålanda 
bygdegård. 

D i s k u s -
sionen kret-
sade främst 
kring att 
starta en 

byalagsförening för att bygga 
ett fibernätverk för bredband.

På plats fanns representan-
ter från kommunikationsföre-
taget Quadracom, som infor-
merade om möjligheterna att 
i samband med att Vattenfall 
lägger ner högspänningsled-
ningar passa på att även lägga 
tomrör för fiber. 

– Nu kan man göra bespa-
ringar eftersom man får åka 
med på Vattenfalls peng när 
de ändå gräver upp. Det är 

nu ni har 
chansen och 
det är en 
investering 
för fram-
tiden, inte 
minst när 
det kommer 
till försälj-
ning. Ju fler 

som går med desto billigare 
blir det och det blir dub-
belt så dyrt att ansluta sig i 
efterhand, berättade Mikael 
Bengtsson. 

Delade meningar
Han berättade att allt kan vara 
klart inom ett år. 

Till en början hade orts-
borna inte så många frågor, 
men efter ett tag kom diskus-
sionen igång. De ställde sig 
bland annat skeptiska till hur 
supporten skulle fungera när 
tekniken strular.

– All aktiv utrustning står vi 
för medan ni står för kabeln, 
förtydligade Patrik Rhodén. 

Några ortsbor vittnade om 
att såväl Internetanslutning 
som täckningen för mobil-
telefoner inte alltid är den 
bästa i Hålanda, medan en del 
ansåg att det duger bra som 
det är.

– Jag vet inte hur man ska 
ställa sig. Egentligen ser jag 
inte varför man skulle göra 
det, vi ser ändå mest på ettan 
och tvåan eller Svt play, sa 
Rebecca Flinck som var på 

mötet tillsammans med 
sambon Örjan Claesson. 

Ulf Söderström var av en 
annan uppfattning. 

– I fjol var jag utan både 
telefon och Internet ifrån 
oktober till januari så jag tror 
verkligen att det behövs. 

Vårdcentralen uppe
Förutom fibernätverk pre-
senterade Carita Sandros, 
sektorschef för samhällsbygg-
nad, de olika verksamheterna 
och fick även ta med sig en 
fråga från Gunilla Wallen-
gren:

– Varför har man lagt ut 
oljegrus på asfaltsvägen från 
kyrkan ner till Skepplanda?

Kommunikationschefen 
Anne Kolni berättade om 
Ale kommuns vision och det 
fortskridande arbetet med 
Cultural planning. På förra 
ortsmötet ville man att besö-
karna skulle dela med sig av 
sina tankar kring olika ställen 
på orten. 

Hålsjöns badplats fick 
både plus och minus. Holme-
vattnet var en favorit medan 

bättre vandringsleder och 
infrastruktur efterlystes. 

Resultatet analyseras och 
integreras i översiktsplanen. 

Sist ut var Gunilla Wal-
lengren, som representant 
för en arbetsgrupp som 
jobbar för att bevara Skepp-
landa vårdcentral. 

Hon poängterade vikten 
av att lista sig vid Skepplanda/
Älvängens vårdcentral.

– Det ökar chansen att få 
bra vård nära där man bor. Jag 
driver gärna vidare, men vill 
se så att det finns intresse. 

Problemet verkade vara att 
folk upplever att det är över-
belastat i Älvängen och efter-
som den vårdcentralen tillhör 
med Skepplanda så blir den 
också lidande.

– Nu har ni i alla fall ett 
ansikte att vända er till, sa 
Gunilla innan mötet avslu-
tades.

BOHUS. Lugnet efter 
trafi kkaoset har börjat 
infi nna sig i Bohus.

På torsdagens 
ortsmöte, som var lika 
välbesökt som vanligt, 
stod istället kollektiv-
trafi ken i centrum och 
frågorna rörde främst 
säkerheten. 

Om vårens ortsmöte hand-
lade om att börja se ljuset i 
tunneln så kunde det i tors-
dags konstateras att man 
snart är framme vid målet. 

Bohus har drabbats hårt 
av trafikomläggningarna till 
följd av ombyggnaden av 
E45 och nu ligger förväntan 
i luften inför invigningen 
av den nya trafiken den 9 
december. 

På plats på höstens orts-
möte fanns bland annat 
representanter från Västtra-
fik, som förklarade främst 
övergripande vad som 
händer, men även en del 
kring förändringar på det 
lokala planet. 

Trafikutvecklare Stefan 
Krafft berättade bland annat 
att man sammanlagt i regio-

nen satt in 22 nya pendeltåg 
och 12 nya regiontåg. Spår-
vagnstrafiken har ökat i hög-
trafik och förutom att man 
fått 50 nya bussar har man 
utökat båttrafiken i Göta älv. 

Bohus blir station för både 
pendeltåget och regiontåget. 

– Kopplingen till Kungälv 
och Angered utgör förutsätt-
ningar för att skapa ett väl 
fungerande trafiknav, förkla-
rade Stefan Krafft, som även 
informerade om bussarnas 
ändrade turer.

– Linje 301 ersätter nuva-
rande 401, som istället fort-
sätter via Komarken och 
Ytterby, vilket gör det möj-
ligt att även nå Bohuståget. 

Han poängterade att bil-
jettpriset blir detsamma oav-
sett trafikslag.

En fråga om pendelpar-
keringen i Eriksdal kom upp 
där man påpekade att 50 
platser är för lite. 

– Vi jobbar på att få fram 
fler platser, men då måste 
man först få tillgång till 
mark. 

Bohusborna uttryckte en 
oro för hissarna i övergång-

arna till tågstationen. 
– De kommer att gå 

sönder, menade någon.
Västtrafiks representanter 

garanterade åhörarna att de 
är byggda efter de regler som 
finns och är säkerhetsutrus-
tade.  

Vägföreningen Bohus-
Surte representerades av 
Mikael Fischer, då ordfö-
rande fått förhinder. Han 
förklarade att man kommer 
att fortsätta att anlita LP 
Entreprenad för vinterns 
snöröjning. 

När Anne Kolni gick 
igenom resultat av Cultural 
Planning- projektet som 

påbörjades på förra mötet 
visade det sig att den plats 
som fått flest trivselpoäng av 
bohusborna var Vinnings-
bos dalar medan man inte 
gärna besöker Sörmossen. 
På frågan om vad som kan 
utvecklas hade flest svarat 
Bohus centrum, där man vill 
ha fler butiker. Dessutom har 
man önskat att infrastruktu-
ren förbättrades, något som 
nu håller på att bli verklighet, 
även i Bohus.

Hålanda kan få fi bernätverk

Spänd förväntan på nya trafi ken
– Nya kommunikationer i 
fokus på ortsmötet

Stefan Krafft, trafi kutveck-
lare på Västtrafi k.

Annika Friberg berättade om 
kollektivtrafi ken.

Gunilla WallengrenGunilla Wallengren Mikael Bengtsson på QuadracomMikael Bengtsson på Quadracom

Ortsmötet i Bohus var välbesökt som vanligt och många hade frågor om kollektivtrafi ken.
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 24 oktober har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 20.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Uppföljning av kommunens verksamhet 
och ekonomi, Tertialrapport 2, januari – 
augusti 2012.

•  Uppdrag till Lilla Edets Industri & 
Fastighets AB (LEIFAB) att förvärva 
Gårdarinken, Lödöseborg.

•  Svar på motion från Carl Carlsson (sd)  
om bearbetning och tydligare uppföljning 
av elevattityder.

•  Svar på motion från Jörgen Andersson (c) 
om att införa ett KLARA-projekt för  
ungdomar i åldern 16-20 år

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
17 oktober 2012.

HÅLANDA. Snabbare Internet, säkrare telefoni och 
bättre TV.

Hålandaborna fi ck under onsdagens ortsmöte 
förslag på hur man skulle kunna bygga ett fi ber-
nätverk för bredband.

Åhörarna vägde för och emot och hade många 
frågor till representanterna från företaget 
Quadracom.


