
HÅLANDA. Nu faller mörkret extra 
tungt över Hålanda.

Vägbelysningen på Hålandavägen 
är i stort behov av renovering, men 
någon sådan är inte aktuell.

Bara busshållplatser och där 
bebyggelsen är mer samlad kommer 
belysas fram över.

Innan kommunsammanslagningen 1974 
passade Skepplanda kommun på att investera. 
Något ekonomiskt överskott ville man inte 
ha med sig. Det resulterade i en simhall, men 
också i en väl utbyggd vägbelysning längs 
Hålandavägen. 40 år senare är trästolparna 
utdömda. Att renovera hela sträckan skulle 
kosta upp mot 15 Mkr enligt en utredning.

– Jag förstår att en del är besvikna, men vi 
kan inte investera så mycket pengar för så få 
människor. Hålandavägen är dessutom inte 
en kommunal väg, utan den ligger under Tra-
fikverkets ansvar. Vi har därför bestämt oss 
för att utgå från statens bedömningkriterier. 
Det betyder att vi belyser hållplatser, vissa 
korsningar och sträckor med samlad bebyg-
gelse. Det blir en kommunal investering, 
säger Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande.

Insatsen görs samtidigt som en ny el- och 
teleledning grävs ner. Rädslan för ett totalt 
mörker har varit stor hos boende och redak-
tionen har varit nedringd. Informationen har 
varit bristfällig och uteblev helt på Skepplan-
das och Hålandas ortsutvecklingsmöten. En 
miss i arbetet.

– Det borde vi naturligtvis ha tänkt på. Det 
hade varit ett lämpligt forum att beskriva och 
diskutera förändringen, erkänner Pressfeldt.

Någon större oro tycker inte gatuingenjör, 
Jesper Gustafsson, att de boende ska känna.

– Jag tror man vänjer sig snabbt. Trafiksä-
kerheten äventyras inte. Vi följer Trafikver-
kets riktlinjer. Däremot har belysningen på 
Hålandavägen varit ovanligt bra. Det ser inte 
ut så normalt på den här typen av vägar. Tra-
fikmängden motiverar inte det. Vi kommer 
heller inte att mörklägga vägen, utan de trä-
stolpar som är utdömda tas bort och ersätts 
med godkända på de sträckor där det är nöd-
vändigt. Det är också viktigt med miljöaspek-
ten. Vi minskar förbrukningen genom att 
inte belysa åkermark och platser där männ-
iskor inte är i rörelse. Nu sätter vi fokus på 
att belysa rätt ställen. Jag är övertygad om att 
det här blir bra.
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Under rubriken "Påståen-
den som inte stämmer" 
påstår Alefjälls Natur-

skyddsförening att jag kallar Ale-
fjälls naturområde för "bakgård". 
Vilket inte stämmer. Trots att jag 
försökt vara så tydlig som möjligt 
i min insändare i Alekuriren 
vecka 46 har det uppstått missför-
stånd. För att räta ut kvarstående 

frågetecken: NIMBY, Not In My 
Back Yard/inte på min bakgård, 
är ett begrepp som syftar på en 
viss typ av ställningstagande. 
Alefjälls Naturskyddsförening 
(som inte skall förväxlas med Na-
turskyddsföreningen i Ale vilka 
enligt uppgift ställer sig bakom 
vindbruksplanerna) passar som 
jag ser det väl in i begreppet.

Tyvärr blandar styrelsen i Ale-
fjälls Naturskyddsförening ihop 
namnet på ett begrepp med ett 
geografiskt område och drar slut-
satsen att jag satt den nedvärde-
rande etiketten "bakgård" på Ale-
fjälls naturområde, vilket jag inte 
gjort.

Bo Westerlund
Nödinge

Svar på debattinlägg i Alekuriren vecka 47

Påståenden som inte stämmer - igen

Den som tänker pendla 
med kollektivtrafi k från 
södra Älvängen till Gö-

teborg från den 10 december och 
en månad framåt får förbereda 
sig på långa dagar. Restiden ökar 
till 53 minuter enkel resa, tur 
och retur blir det nära en timmas 
längre total restid än idag. 

Det beror på att Västtrafik 
har anpassat busstrafiken på linje 
411 som ansluter till Alependeln 
söderifrån till ett tåg som inte går. 

Det innebär att passagerarna som 
tar matarbussen får vänta på sitt 
tåg i 25 minuter. 

På min fråga om varför anslut-
ningsbussen inte är anpassad till 
tågtrafiken svarar Västtrafiks 
kundkommunikatör Jimmy Dick-
son så här: 

”Linje 411 är anpassad att 
matcha Alependeln som kommer 
att sättas i trafik efter den 7 janu-
ari. Söker du efter detta datum 
ser du att bussen som är framme 

07:34 har ett tåg som går 07:43 
och hela resan tar då 38 minuter 
istället.”

Det blir nog bra då, men fram 
till dess borde det väl inte vara 
en oöverstiglig utmaning för 
Västtrafiks logistikexperter att 
matcha anslutningsbussen med de 
tåg som faktiskt går från den 10 
december?

Leif Svensson 

Kraftigt ökad restid från södra Älvängen
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Alla medlemmar är välkomna till 

fullmäktigegruppens möte. 

Måndag 3/12 kl 18.30. 
Vi träff as på Folkets hus i Nol.

Hjärtligt välkomna!

Mörkret faller över Hålanda

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00
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Till våra 
grannar i 

närområdet!

Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
sig att välja 

närproducerat!

Beställ valfri 
programvara på 

hogia.se/smalloffice 

och ange koden 

”granne” 
och få 3 månader 

kostnadsfritt 
abonnemang.

På utbildningsnämndens 
sammanträde den 21/11 
antogs Alliansens och 

Aledemokraternas förslag till 
nämndplan och budget. Det är 
genom dessa två dokument vi 
politiker kan styra vad tjänste-
männen ska fokusera på under 
det kommande året. Politiken 
prioriterar vad som är extra vik-
tigt för förvaltningen att jobba 
med, och vad man inte behöver 
lägga lika mycket kraft på. 

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet hade 
egna förslag till nämndplanen 
och budgeten, men de flesta av 
dessa röstades ner av majorite-
ten. Ett av de förslag vi tyvärr 
inte fick gehör för var att vi ville 

ge Ales skolor och elever ca 300 
kronor per elev för att bekosta 
det beslut om helt avgiftsfri 
skola som nämnden tog för en 
månad sedan. Vi tycker att det 
är oerhört viktigt att alla elever 
ska kunna vara med på skolans 
aktiviteter, inte bara de som har 
råd. AD-Alliansen valde dock 
att inte prioritera den avgiftsfria 
skolan utan istället lägga pengar 
på att privatisera delar av Ale-
matservice och att bibehålla 
vårdnadsbidraget. Att privatisera 
Ale matservice kommer att kosta 
nära 200 000 kronor i konsult-
kostnad och sedan med stor 
säkerhet leda till dyrare mat till 
gamla och unga i Ale. Vårdnads-
bidraget kostar kommunen ca 

400 000 kronor om året.  
Alliansen och Aledemokra-

ternas budskap är tydligt. Om 
skolornas rektorer vill ge sina 
elever möjlighet till olika utflyk-
ter måste de ta resurser från 
deras befintliga budget. I skolans 
värld innebär det att man måste 
ta bort något. Risken är stor att 
det blir lärartjänster. Detta säger 
vi kraftfullt nej till. Vi väljer att 
prioritera bort vårdnadsbidrag 
och att fördyra maten i kommu-
nen till fördel för lärare och en 
solidarisk och avgiftsfri skola. 

Dennis Ljunggren (S)
Johnny Sundling (V)

Marcus Larsson (MP) 

Vi väljer avgiftsfri skola före vårdnadsbidrag

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Men den nödvändigaste 
belysningen blir kvar

Förändrad belysning på Hålandavägen. Många trästolpar är utdömda och alla ersätts inte. Det sker bara Förändrad belysning på Hålandavägen. Många trästolpar är utdömda och alla ersätts inte. Det sker bara 
där det är motiverat, det vill säga busshållplatser, korsningar och på sträckor med samlad bebyggelse.där det är motiverat, det vill säga busshållplatser, korsningar och på sträckor med samlad bebyggelse.


