
Och tydligen börjar 
det vid Nödinge 
om man skall dra 

några slutsatser av vad Claes 
Hagman skrev i Alekuriren 
1/2013. Själv är jag bosatt i 
en mindre tätort som heter 
Skepplanda. Har ni hört ta-
las om de? Det har tydligen 
inte politikerna i Ale.

Alla satsningar i Ale sker 
som Herr Hagman mycket 
riktigt påpekade i Älvängen 
och Nödinge, andra orter 
räknas tydligen bara som 
överflödiga.

Ta bara en titt på vår nya 
motorväg, Så fort Älvängen 
är passerat så ändrar vägen 
karaktär.

Den så omdiskuterade 
ledbelysningen i mitten av 
vägen försvinner helt samt 
att räcken och staket byts ut 
till en modell som inte anses 
lika säkra.

Visst har vi fått konstgräs 
även i Skepplanda, en lov-
värd satsning, men inte på 
bekostnad av att allt annat 
stagnerar.

Jag vill påstå att sedan de 
av politiker hårt kritiserade 

kommundelsnämderna för-
svann så har den kommunala 
närvaron och uppfattningen 
om orterna i fråga minskat 
till en nivå som börjar bli 
oacceptabel.

För att nämna några saker 
i Skepplanda. Snöröjningen 
har varit så undermålig att 
folk har kört sönder sina 
bilar på enorma isbildningar 
mitt i vägen, det finns kom-
munala hus som är så täckta 
med alger att du inte ser 
vilken färg husen har haft 
från början, vi har ett elljus-
spår som i många år varit 
vanskött och på gränsen till 
oanvändbart.

Att överhuvudtaget kalla 
det för ett elljusspår när 
kanske hälften utav lam-
porna inte fungerar är nästan 
ett hån.

Lägg därtill att vi har ett 
centrum som utseendemäs-
sigt platsar i Gårdsten och 
att vårdcentralen ständigt 
kämpar mot hotet av ned-
läggning så förstår ni nog 
min och många andras frus-
tration.

Om politikerna bemödar 
sig med att åka vidare norrut, 
ni kan få låna min GPS, så 
kommer ni till ytterligare 
två bortglömda ”sorgebarn”, 
Alvhem och Hålanda.

I Hålanda tas det bort 
vägbelysning med motive-
ringen att det är en lyx dom 
inte borde ha haft.

Att det finns en hel del 
barn och ungdomar som 
inte har något alternativ till 
att använda vägen, det finns 
ingen gångbana, är tydligen 
mindre relevant, för vad 
är väl säkerheten för några 
bönder när vi måste bygga 
säkra ridvägar i mitten av 
kommunen!?

Nu gör politikerna det 
antagligen enkelt för sig och 
skyller på Trafikverket, men 
jag är säker på att om de 
slagit näven i bordet, even-
tuellt öppnat plånboken lite, 
så skulle belysningen fått 
vara kvar. Inte att förvånas 
om nästa väg att bli av med 
belysningen är Alingsåsvä-
gen från Skepplanda.

I Alvhem försökte de 
slåss med näbbar och klor 
för att få av- och påfarter 
till den nya vägen som var 
rimliga samt att de som alla 
andra orter skulle få glas-
bullerskydd. Nu blev det 
någon form av kompromiss 
till mångas förtret. I Alvhem 
finns det även en liten för-
nämlig butik som fungerar 
som en livsnerv i den lilla 
byn, butiken har vad jag 

förstått stora problem med 
sina nuvarande lokaler och 
kommer att behöva omlo-
kaliseras, men ingen i kom-
munen verkar vilja hjälpa till, 
inte ens med en skylt som 
säger ”Lanthandel”.

Att vissa politiker i Ale har 
slagordet ”Hela kommunen 
skall leva” är inget annat än 
rena floskler.

En gång i tiden var 
Skepplanda en egen 
kommun, det kanske är dags 
att tillsammans med Alvhem 
och Hålanda se över möjlig-
heten att bryta sig ur Ale? 
Naivt? Javisst, men då skulle 
vi i alla fall dö med flaggan i 
topp, inte som nu, sakta stry-
pas till döds.

Johan Hansson 
Uddetorp
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Alliansregeringen har 
nyligen presenterat 
infrastrukturpropo-

sitionen - den kommer att 
bidra till tillväxt, livskvalitet 
och välfärd i hela landet. 
Vi tillvaratar och vårdar 
den infrastruktur vi har 
samtidigt som vi bygger för 
framtiden. Totalt uppgår 
hela propositionen till 
522 miljarder kronor för 
planperioden 2014-2025. 
Alliansen föreslår exempel-
vis den största satsningen 
på järnvägsunderhåll genom 
tiderna, 86 miljarder kronor, 
och för drift och underhåll 
av statliga vägar avsätts 155 
miljarder kronor.
I och med infrastrukturpro-
positionen anger regeringen 
de ekonomiska ramarna och 
infrastrukturens riktlinjer. 
Hur pengarna ska fördelas 
på olika projekt och när i tid 
projekten kan genomföras 

är inte i detalj bestämt ännu. 
Trafi kverket har i den fort-
satta processen kontakter 
med berörda aktörer i hela 
landet för att diskutera vikti-
ga och angelägna satsningar 
i transportinfrastrukturen.

Trafikverket har kon-
takter med kommuner och 
regioner för att formulera 
förslag för nationell åtgärds-
plan 2014-2025. Det är i 
planen som detaljerna för 
Sveriges transportsystem 
utformas. Infrastrukturpro-
positionen är alltså startskot-
tet för det mer detaljerade 
arbetet. Trafikverket har 
redan startat med att bjuda 
in till regionala hearings och 
vi uppmuntrar de regionala 
företrädarna att diskutera 
sina förutsättningar med 
Trafikverket. 

E45:an är Sveriges längsta 
väg. Vägen startar vid Kare-
suando i Norrland och slutar 

i Gela på Sicilien. Vägen är 
en glödande livsnerv som 
pulserar genom Sverige 
och Europa. Det är med 
sant nöje att sedan den 9 
december 2012 är järnvägen 
och E45 öppen för trafik 
hela vägen mellan Göteborg 
och Trollhättan. Denna 
del av Västra Götaland har 
fått en nystart som hjälper 
människor att fortare ta sig 
till arbete och hem. Även 
Lödöse har fått en ny station 
som tar en till Trollhättan 
på 12 min och till Göteborg 
på 22 min. Detta kommer 
att florera företagsetablering 
och inflyttning inom regio-
nen.

För att få till fler föränd-
ringar på exempelvis E45 
krävs det att kommuner och 
regioner kommer överens 
om vad man prioriterar, vad 
man vill uppnå och hur, för 
att tillsammans möta Tra-

fikverket och regeringen. 
Under våren 2013 överläm-
nar nämligen Trafikverket 
ett planförslag till reger-
ingen som sedan skickas ut 
på remiss. Regeringen fattar 
under 2014 beslut om den 
nationella plan som kommer 
att gälla för 2014-2025.

Det är viktigt att tänka 
över kommun-, läns- och 
till och med landsgränser, 
detta gäller inte minst vid 
en utbyggnad av E45an som 
är Sveriges längsta väg. En 
förutsättning för fungerande 
transporter är att se hela 
resan från dörr till dörr 
för både människor och 
gods. Att tänka i stråk är ett 
avgörande tillvägagångssätt, 
eftersom åtgärder i en del 
av landet kan få betydande 
positiva effekter för andra 
delar. Ett exempel är hamn-
banan i Göteborg som behö-
ver rustas upp för att klara 

framtidens behov. Upprust-
ningen är inte i första hand 
nödvändig för göteborgarna 
utan för landet i stort. 60 % 
av Sveriges containertrafik 
och 25 % av landets utrikes-
handel går via denna hamn. 
Vi uppmanar nu regionala 
och lokala företrädare att 
föra en konkret dialog med 
Trafikverket, men även med 
angränsande kommuner och 
regioner. Var tydliga med 
hur ni vill vidareutveckla 
E45an och sök allierade som 
har samma prioritering. Vi 
har ju redan kommit en bra 
bit på vägen!

Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Riksdagsledamot för 

Västra Götalands läns norra 
Jan-Evert Rådhström (M)

Vice ordförande i 
Riksdagens trafikutskott

Ronderande och 
stationär bevakning
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RONDEN

Tisdag 8 januari
Narkotikabrott
En person grips av polis 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk. Gripandet sker i 
Älvängen.

Villainbrott rapporteras från 
Surte. Altandörren bryts upp 
och bostaden genomsöks. Det 
är oklart om något tillgripits.

Torsdag 10 januari
Försök till villainbrott
Försök till villainbrott i Nol. 
Larmet går och gärningsmän-
nen försvinner från platsen.

Fredag 11 januari
Snatteri
En person ertappas för snatteri 
på Ica Kvantum i Nödinge.

Söndag 13 januari
Inbrott
Inbrott på Alfredssons Trafik-
skola i Nödinge. Tjuvar tar sig 
in i fastigheten och tillgriper 
en bilnyckel ur ett plåtskåp. 
När gärningsmännen försöker 
stjäla personbilen blir de 
avbrutna då ägaren dyker upp.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/1 – 14/1: 25. Av dessa 
är fem bilstölder. Noterbart 
är också att det skett fyra 
bilägare blivit bestulna på sina 
registreringsskyltar. 

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Utvecklingen av E45 viktig del av 
den kommande infrastrukturplanen

Ale slutar vid Älvängen!

I samarbete med Alebacken SK, 
Friluftsfrämjandet & Ale Fritid

Alla barn och ungdomar upp till 20 år åker gratis i backen 18/1  

För anmälan till skidskolan se www.alebacken.nu

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 
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GRATIS

(min.ålder 10 år)

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 2,10%*
Tre månaders bindningstid. Valfritt belopp, lägst 
20 000 kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privat- och 
Företagsrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 130111 

gar.se/alvsborg

1


