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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013
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SKEPPLANDA. Fram-
tidens kollektivtrafi k 
handlar mycket om tåg, 
men för Skepplanda 
förblir bussen viktig.

Matartrafi ken från 
Albotorget blir intensiv 
under rusningstrafi -
kens timmar.

Dessutom ligger 
Bengt Bengtsson i 
startgropen för nya bo-
städer vid Prästgården.

Det fanns många positiva 
nyheter för Skepplanda-
borna att ta del av på orts-
utvecklingsmötet i onsdags. 
Särskilt kul var det då att 
hela 100 personer sökt sig till 
bygdegården. En stor för-
ändring väntar 9 december 
då Alependeln invigs. Skepp-
landaborna får då ta bussen 
till resecentrum i Älvängen 
alternativt till stationen i 
Lödöse södra. Kvartstrafik 
med Alependeln dröjer till 
9 januari 2013, första måna-
den är en inkörningsperiod 
och då gäller ett tåg i halv-
timmen. När kvartstrafiken 
rullar kommer det avgå en 
buss från Albotorget till varje 
tågavgång i Älvängen.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), redovisade tillsammans 
med kommunikationschef, 
Anne Kolni, hur arbetet 
med vision Ale 2025 har gått 
vidare sedan i våras.

– Det har hänt väldigt 
mycket och det kommer att 
hända ännu mer. Det hand-
lar om skolan, omsorgen 
och vårt SSPF-arbete med 
samarbete mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid. 

Vi jobbar också med att öka 
andelen förskollärare och 
barnskötare i verksamheten. 
För Skepplandas del så tror 
jag att resultatet av vår bib-
lioteksutredning kommer att 
uppskattas. Mer än så kan 
jag inte säga idag, berättar 
Mikael Berglund.

På vårens ortsutvecklings-
möte fick deltagarna i upp-
gift att placera ut minus- och 
plustecken för dåliga och bra 
platser i Skepplanda. Resul-
tatet var slående.

– Helt klart är Albotorget 
och panncentralen platser 
som ni gärna ser utvecklas 
positivt. Rekreationsområ-
dena till exempel Grönköp 
fick plusbetyg, säger Anne 
Kolni.

Mötesordförande, Sven 
Rydén, gav också besked 
om att motionsslingan vars 
underlag håller dålig kvalité 
och 24 lampor är trasiga, 
kommer att iordningsställas 
under nästa år.

Ett annat problemområde 
är platsen där Skeppet, den 
tidigare fritidsgården vid 
simhallen, låg. Där har det 
uppstått en spontan parke-
ringsplats någon planen inte 
medger.

– Jag rodnar över att inte 
ha med mig något svar. Jag 
känner till problematiken 
och att detta medför ökad 
trafik i området. Vi får lägga 
ut ett svar på kommunens 
hemsida. På något sätt ska vi 
återkoppla i den här frågan, 
lovar Mikael Berglund.

Ola Serneke från Sefa 
Byggnads AB var inbjuden 
för att berätta om sitt enga-
gemang i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet.

Handelsplats Älvängen 
ser jag som ett nytt mervärde 
även för er i Skepplanda. Jag 
tror stenhårt på Coops eta-
blering och deras koncept att 
betala tillbaka till kunderna. 
När handelsplatsen är färdig 
ska vi förverkliga 51 lägenhe-
ter på nuvarande busstorget i 
Älvängen.

Några kritiska röster und-
rade varför Sefa inte hade 
några planer på byggnation i 
Skepplanda.

– Jag har inte hittat någon 

mark här, men är det någon 
som sitter på en åker som vi 
kan ta över så är jag beredd att 
diskutera saken. Vi kommer 
att börja i Älvängen och ser 
sedan ett fortsatt engage-
mang i hela Ale, varför inte 
i Skepplanda, svarar Ola Ser-
neke som betonar att före-
tagets tro på Götaälvdalen 
vilar mycket på det faktum 
att infrastrukturen nu har 
byggts ut. Intresset för Ale 
kommer att öka markant spår 
han.

Entreprenören Bengt 
Bengtsson berättade sedan 
att byggnationen vid Präst-
gården nu är klar att starta.

– Det handlar bara om 
att säkra upp köparna. Alla 
förutsättningar, bygglov och 
planer, ligger fast. Är intres-
set fortfarande lika stort 
kommer vi snart att sätta 
spaden i marken.

Sven Rydén uppmanade 
avslutningsvis mötesdelta-
garna att stödköpa en kva-
dratmeter konstgräs till 
förmån för Skepplanda BTK.

– Enligt konsulten har vi 
byggt kommunens finaste 
konstgräsplan, men det har 
kostat mycket och vi behöver 
allt stöd vi kan få.

Klubben informerade 
också om att Forsvallen 
numera förfogar över ett 
eget gym som ortsborna 
kan använda mot en mindre 
ersättning.

100 personer i Skepplanda bygdegård
– Ortsmötet lockade även yngre
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Ola Serneke, vd Sefa Bygg-
nads AB, redovisade sina 
planer för Älvängen.

Bengt Bengtsson berättade att planerna för Prästgården nu är antagna och att köparna 
avgör när byggstarten kan ske.

MATARTRAFIK
• Från Albotorget körs matartrafi k 
till pendeln i Älvängen en gång i 
kvarten:
• Buss 434 utgår från Getås via 
Albotorget till pendelstationen i 
Älvängen
• Buss 435 går från Granvattnet, 
byte vid Albotorget
• Buss 433 går till Lödöse Södra; 
var 30:e minut
• Aktuell tidtabell lägger Västtrafi k 
ut på hemsidan vecka 45.


