
2013  |   vecka 15  |   nummer 14  |   alekuriren 3

ÄLVÄNGEN. Alependeln 
må vara en succé, men 
resan till och från sta-
tionen irriterar.

Likaså fi nns det 
en stor oro för att 
vänthallen i Älvängen 
förblir ett tillhåll för 
ungdomar.

– Att gå från buss till 
tåg är en stor trafi k-
omläggning med en del 
barnsjukdomar, men 
vi är medvetna om 
problemen och jobbar 
med dem, säger Mikael 
Olsson, trafi kchef på 
Västtrafi k.

Som väntat upptog kollektiv-
trafiken mycket tid på orts-
mötet i Älvängen. Mikael 
Olsson, uppväxt i Skepplanda 
men numera utflyttad, gäs-
tade Aroseniusskolan och 
gjorde sitt bästa för att reda 
ut begreppen. Att matarbus-
sarna till och från vänthallen 
inte alltid är i harmoni med 
tågen är ett återkommande 

bekymmer. Boende i södra 
Älvängen som tidigare hade 
en stor tillgång av express-
bussar från vårdcentralen får 
numera vänta på de få bussar 
som matar resenärer till pen-
deltåget. Räddningen förvän-
tas bli ett unikt elbussprojekt 
som Ale kommun själva är 
motorn i.

– Tanken är att elbussen 
ska gå mellan Madenområdet 
och pendeltågstationen i Älv-
ängen. Tyvärr har det uppstått 
problem med drivlinan varför 
vi tror att premiärturen dröjer 
till augusti. Vi får hålla ut, 
men vi för en ständig dialog 
med Västtrafik om matarbus-
sarna som många har uttryckt 
sitt missnöje med, säger kom-
munalråd Mikael Berglund 
(M).

Att vänthallen har blivit 
ett oroligt tillhåll och att 
pendelstationerna i hela Ale 
utsätts för ständig skadegö-
relse kommer inte accepte-
ras. Västtrafik, Ale kommun, 
Securitas och polisen har 
träffats och ett antal åtgärder 
diskuteras.

– Kameraövervakning har 
vi fått tillstånd till och utrust-
ningen installeras inom kort. 
Det som gör oss mest förtviv-
lade är sabotaget mot hissarna. 
Det finns faktiskt människor 
som är beroende av dessa och 
som riskerar att bli strandsatta 
om dessa inte fungerar, menar 

Mikael Olsson.
Samhällsbyggnadsnämn-

dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), fanns på 
plats för att berätta om den 
planerade byggnationen i 
Älvängen. 50 nya bostadsrät-
ter på det gamla busstorget, 
ett 40-tal nya lägenheter i ett 
trygghetsboende längs Äng-
gatan i Alebyggens regi, ett 
30-tal nya lägenheter i två 
flyglar bakom gula villan i 
norra Älvängen och 216 nya 
boende i sex flerfamiljshus på 
Kronogården. Det fanns lite 
att berätta om.

Åhörarna ville veta mer 
om det planerade trygghets-
boendet centralt i Älvängen. 
Kommer ett gift par få fort-
sätta bo ihop?

– I Ale har vi aldrig sepa-
rerat ett par, så vitt jag vet, vi 
har alltid hittat lösningar och 
det tänker vi fortsätta göra, 
svarade Mikael Berglund 
bestämt.

Det fanns också kritik mot 
att hastigheten på Göteborgs-
vägen genom centrum är 
alltför hög. Den miljöpriori-

terade sträckan skulle auto-
matiskt innebära sänkt fart, så 
har det inte blivit.

– Det är ett stort bekym-
mer och vi är inte alls nöjda. 
Frågan kommer vi från Ale 
kommun att lyfta med Tra-
fikverket. Vi får se vad de kan 
hitta på, säger Jan A Press-
feldt.

Torbjörn Andersson, 
verksamhetschef Teknik i 
sektor samhällsbyggnad, 
informerade om önskemå-
len som har funnits kring att 
smycka ut rondellerna.

– Numera har vi 19 ron-
deller i Ale kommun, men 
bara tre är kommunala. Vi 
vill gärna ha en gemensam 
utsmyckning och det ser kon-
stigt ut om bara tre lyfts fram. 
Trafikverket är nämligen väl-
digt restriktiva till utsmyck-
ning.

Thomas Berggren från 
Vakna gav sin syn på ung-
domssituationen i Ale i all-
mänhet och Älvängen i syn-
nerhet.

– Det är klart att jag som 

drogförebyggare blir bekym-
rad när ungdomar väljer 
droger istället för alla de 
positiva verksamheter som 
erbjuds. Nu har fullmäktige 
satsat ytterligare 500 000 kr 
på särskilda insatser och vi 
kommer att använda dessa 
klokt. Som vi har hört här 
idag är resecentrum ett pro-
blem, det ska vi försöka råda 
bot på, men vi kommer fram-
för allt att försöka få ungdo-
marna att byta fokus. Vi ska få 
dem att välja bättre saker och 
utan att de egentligen vet om 
det startar ett sådant arbete 
just nu, berättar Thomas 
Berggren som underströk att 
föräldraansvaret är viktigare 
än någonsin just nu.

– Innehållsrikt ortsmöte i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ordförande.
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KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst
största media, bara TV är större.

Vill man hitta något idag så ”googlar” man, 
telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna 
chansen till nödvändig information om ditt 
företag är ett måste.

Vi kan webben, låt oss hjälpa dig med din 
exponering på nätet.
Vi utformar en unik hemsida efter din verksamhet 
och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! 
Alternativt slå våra webbutvecklare Adam eller 
Emil en signal så berättar dem mer och svarar 
gärna på dina frågor.

Du når Emil på 0303-333 736
och Adam på 0303-333 734.

Med vänliga hälsningar

Emil och Adam på Alekuriren
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I förra numret skrev 
vi om Josefine Johans-
son, 10 från Alafors som 
blivit antagen till Svenska 
balettskolan i Göteborg 
till hösten.

Tyvärr smög det sig in 
ett par faktafel. 

Sammanlagda antalet 
sökande till Göteborg var 
56 elever och inte 300 som 
det stod i artikeln. 300 var 
siffran för hela landet. 

Josefine är inte heller 
den första från Ale som 
kommit in på utbild-
ningen. 

Alekuriren ber om 
ursäkt för felen.

Rättelse!

EN DAG MED VÄSTTRAFIK

900 000 resor
375 000 resenärer
38 000 mil körs av fordonen
250 spårvagnar
1800 bussar
90 tåg
35 båtar

Alependeln, elbussar och drogerAlependeln, elbussar och droger


