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ALAFORS. En liten, 
men engagerad sam-
ling människor kom till 
ortsutvecklingsmötet i 
Medborgarhuset.

Trafi kfrågorna ham-
nade i fokus denna 
kväll.

Alaforsborna fi ck 
besked om att det 
blir kvartstrafi k med 
slingbussarna till pen-
delstationerna under 
rusningstimmarna.

Tisdagens ortsutvecklings-
möte hade inte utannonse-
rats på ett tillfredsställande 
sätt och kanske var det 
därför som det enbart kom 
ett 15-tal personer till Med-
borgarhusets biosalong. Hur 
som helst blev det en kväll 
som genomsyrades av krea-
tiva diskussioner med en del 
intressanta ämnen på dag-
ordningen.

Först gick ordet till Carita 
Sandros, ny chef för sektor 
samhällsbyggnad. Carita 
gavs tillfälle att presentera 
sig själv och det verksam-
hetsområde som hon nu 
basar över.

– Mycket av vårt arbete 
handlar om planläggande av 
nya exploateringsområden, 
förklarade Carita som i likhet 
med många andra ser fram 
emot invigningen av den nya 
infrastrukturen.

– Jag hoppas att aleborna 

ska använda järnvägen mer 
än vägen och att vi verkligen 
drar nytta av den möjlighet 
som Alependeln innebär.

Anne Kolni, som är ny 
kommunikationschef, berät-
tade först om sin yrkesbak-
grund, gav därefter en nulä-
gesrapport för kommunens 
visionsarbete innan hon 
slutligen redogjorde för de 
synpunkter som lämnats i 
cultural planning.

– Cultural planning är 
en metod som främjar den 
lokala utvecklingen, ett sätt 
att fånga platsens själ. På 
vårens ortsutvecklingsmöte i 
Alafors fick deltagarna lämna 
in synpunkter och dessa är nu 
sammanställda, förklarade 
Anne Kolni.

Service önskas
De platser som ortsborna 
värnar i förta hand är Sjö-
vallen, Furulund och Ale-
backen. En plats som upplevs 
som otrygg är fabriksom-
rådet. Vidare framkom det 
att mer service önskas i byn, 
framförallt en kiosk.

– Materialet kommer att 
ställas ut på biblioteket, vi 
hoppas få in ännu fler syn-
punkter och därefter tas det 
fram en handlingsplan. En 
viss del kommer att integre-
ras i översiktsplanen, medde-
lade Anne.

En av åhörarna, Ahla-
fors IF:s ordförande Claes 

Berglund, hyllade insatsen 
med att identifiera bra och 
mindre trivsamma platser i 
samhället, men väckte också 
en viktig fråga.

– Vi missar den yngre 
generationen. Det bör 
plockas fram en handlings-
plan om hur det här arbetet 
kan lyftas in bland våra ung-
domar, betonade Berglund.

Kenneth Gustavsson, 
som arbetar med kollektiv-
trafikfrågor i Ale kommun, 
informerade om vad som 
kommer att gälla när pen-
deln börjar gå.

– Vi har uppvaktat Väst-
trafik hårt för att få till sling-
trafik i våra tätorter. Det 
har inte lyckats fullt ut. För 
att Västtrafik ska få ihop sin 
budget har man till och med 

fått dra ner på slingbuss-
trafiken i andra kommuner, 
förklarade Kenneth Gustavs-
son som ändå hade positiva 
besked att lämna till invå-
narna i Alafors.

– Busstrafiken kommer att 
se ut ungefär som den gör 
idag. Tiderna kommer att 
justeras en aning så att bus-
sarna ska passa pendeln i Nol 
och Nödinge. Det kommer 
att gå bussar åt båda håll 
genom samhället, men de ska 
inte behöva mötas, poängte-
rade Kenneth.

Trafiksituationen på 
Ledetvägen behandlades 
som ett särskilt ämne. Några 
mötesdeltagare passade på 
att vädra sitt missnöje.

– Miljön är inte tillfreds-
ställande, det är bara att kon-
statera. Vi bör se över möj-
ligheterna att få till stånd en 
bredare gång- och cykelväg, 
ansåg Rolf Gustavsson.

Hopp om skyltar
Frågan som dykt upp om att 
försöka få till en förändring 
av skyltningen i Alafors och 
leda trafiken via Alingsåsvä-
gen istället för på Ledetvä-
gen tycks ha fått gehör hos 
Trafikverket.

– Det ser ut att kunna 
ordna sig, informerade Ken-
neth Gustavsson.

Ingemar Ohlin promo-
tade Nol-Alafors Vägför-
enings nya webbplats och 

upplyste om att det där går 
att finna en hel del nyttig 
information för fastighetsä-
gare och delägare i samfäl-
ligheten.

Hasse Andersson avrun-
dade mötet med att berätta 
om den digitala bioutrust-
ningen med tillhörande 
3D-anläggning som numera 
finns i Medborgarhuset.

– På de två första måna-
derna noterade vi lika många 
biobesökare som under hela 
förra året. För att ta del av 
vårt program rekommen-
derar jag att ni går in på vår 
hemsida.

– Alaforsborna får kvartstrafi k 
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Sjövallen är en av de platser som invånarna i Alafors uppskattar allra mest. Det visar resul-
tatet i den sammanställning som gjorts i cultural planning.              Arkivbild: Allan Karlsson

Anne Kolni, ny kommunika-
tionschef, redogjorde för de 
synpunkter som inkommit 
från arbetet med cultural 
planning. 
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