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ALVHEM. Pendeltåget 
i all ära, problemet är 
matartrafi ken till pen-
delstationerna.

Alvhemsborna väd-
rade sitt missnöje på 
torsdagskvällens orts-
utvecklingsmöte.

– Det är en jättebra 
diskussion som ni för. 
Vi lovar att samla ihop 
alla synpunkter och 
ta med oss dem till 
Västtrafi k. Vi måste 
få matartrafi ken att 
fungera, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M).

Det var många mötesdelta-
gare som hade synpunkter 
på kollektivtrafiken och Leif 
Gustavsson läste upp en rad 
exempel på tidsangivelser 
som utgör hinder för boende 
i Alvhem med omnejd att 
kunna nyttja pendeltåget i 
större omfattning än vad som 
nu är fallet. Matarbussarnas 
tidtabell överensstämmer 
inte till fullo vare sig med 
Alependeln eller de region-
tåg som avgår från Lödöse 
Södra. Tyvärr hade Väst-
trafik ingen representant på 
mötet varför kommunled-
ningen fick bemöta kritiken.

– I tidigare diskussio-
ner med Västtrafik hade vi 
kraven i ena handen och 
pengapåsen i den andra. 
Tyvärr har vi inte det mot-
medlet längre. Jag kan 
erkänna att vi inte ligger på 
Västtrafiks tio-i-topp-lista. 
Vi kräver att anslutnings-
trafiken ska fungera, det är 
viktigt och det påtalar vi för 
Västtrafik i olika forum, sade 
Mikael Berglund.

En åhörare beskrev omöj-
ligheten att åka kollektivt till 

arbetet i Göteborg om man 
börjar klockan sju på mor-
gonen. Alvhemsborna måste 
i sådant fall ta bilen till pen-
deltågsstationen, någon buss 
kör inte så tidigt på morgo-
nen.

– Allting bygger på att man 
ska ha kvar bilen också. Det 
är kittet mellan som fattas, 
konstaterade en mötesdelta-
gare.

– Att vi kan åka pendel-
tåg till Göteborg och Troll-
hättan på ett smidigt sätt är 
fantastiskt, nu ska vi bara få 
de andra bitarna att fungera 
lika fantastiskt, poängterade 
kommunalrådet.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) redogjorde 
för de nya riktlinjerna för 
byggnation på landsbygden.

– Reglerna ska vara enk-
lare att förstå, sade Press-
feldt.

Exploateringsingenjör 
Jörgen Sundén berättade 
om kommunens planer på 
att förvärva det gamla sta-
tionsområdet i Alvhem, som 
fortfarande är i Trafikverkets 
ägo. 

– Det området vill vi 
använda till industrimark, 
sade Sundén.

Lätt att låna
Ordföranden i Kultur- och 
fritidsnämnden, Isabell 
Korn (M), och biblioteks-
chef Eva Bünger informe-
rade om meröppna bibliotek 
som är på gång i Surte och 
Skepplanda.

– Med ert lånekort och en 
kod kan ni besöka biblioteket 
även när det är stängt. Biblio-
teken kommer emellertid att 
ha kvar samma bemanning 
och öppettider som tidigare, 
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betonade Isabell Korn.
– Meröppna bibliotek är 

en modell som har utveck-
lats i Danmark och som har 
funnits i Skåne under en 
längre tid. Nu smittar det 
av sig uppåt i landet. Med 
den teknik som biblioteken 
förfogar över idag är det lätt 
att låna och lämna böcker på 
egen hand, förklarade Eva 
Bünger.

Efter den obligatoriska 
kaffepausen avhandlades 
kvällens sista punkt på dag-
ordningen, nämligen utveck-
lingen för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral. Verksam-
hetschef Eva Herlenius 
berättade om den flytt som 
kommer att ske till hösten 
från nuvarande lokaler i 
södra Älvängen till Handels-
plats Älvängen. Eva passade 
också på att redogöra för 
livet före och efter att vård-
valet infördes 2010.

– Innan dess var all vård 

offentlig. Jag tycker det är 
bra att vården blivit konkur-
rensutsatt, det innebär att 
vi måste vara på tå och ha 
kunden i centrum. Idag kan 
du som patient lista om dig 
365 gånger om året.

Personliga upplevelser
Många i salongen tog tillfäl-
let i akt att komma till tals för 
att delge församlingen sina 
personliga upplevelser då 
de varit i kontakt med Älv-
ängen/Skepplanda vårdcen-
tral. Satsningen på drop in 
rosades, däremot ansåg flera 
i publiken att bemötandet 
måste bli bättre.

– Jag lovar att vi jobbar 
med de här bitarna och jag 
tar tacksamt emot era syn-
punkter, sade Eva Herlenius.

Sist men inte minst 
avhandlades bullerskyddet 
utmed E45. 16 samman-
hängande sektioner med trä 
upprör ortsborna.

– Problemet är att ni stod 
här för ett år sedan och sade 
att det skulle bli glas, dund-
rade en åhörare och vände 
sig till Mikael Berglund.

– Ansvaret ligger hos Tra-

fikverket och det är tyvärr 
inget som vi kan göra något 
åt, avslutade Berglund.
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Exploateringsingenjör Jör-
gen Sundén informerade om 
kommunens planer på att 
förvärva det gamla stations-
området i Alvhem och göra 
det till industrimark.

Eva Herlenius, verksamhets-
chef på Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral, gästade 
ortsutvecklingsmötet på 
Gläntevi i Alvhem.

ALVHEM. På årets 
hittills varmaste dag 
arrangerade Ale GK för 
första gången en tips-
promenad.

Det blev succé.
150 personer kom för 

att vandra i storslagen 
natur samtidigt som 
de fi ck svara på frågor 
som Thomas Lund-
ström knåpat ihop.

Ale Golfklubb arrangerade 
i söndags en mycket lyckad 
tipspromenad. Betydligt fler 
deltagare än vad arrangören 
hade vågat hoppas på kom 
ut i det vackra solskenet. 
Låt vara den kyliga vind som 
gjorde sig påmind emellanåt.

– Fantastiskt roligt att se 
så mycket folk här, dessutom 
många nya ansikten. Detta 
har vi inte gjort för sista 
gången, förklarade en belå-
ten Thomas Lundström.

Efter promenaden ser-
verade restaurangen kaffe 
med hembakat och lunch. 
Kaj Merstrand och perso-
nal öppnade för säsongen i 
tisdags.

– Nu hoppas vi att våren 

kommer, så att golfare och 
övriga gäster letar sig hit 
igen, säger Kaj.

Bland de vuxna var Per-
Erik Eriksson bäst med 11 
rätt och bland barnen delades

förstapriset av syskonen 
Niklas och Hanna Hall-
berg, båda med full pott. 
Dock var Niklas närmast på 
utslagsfrågan.
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Succé för Ale GK:s tipspromenad

Många hade hörsammat Ale GK:s inbjudan om tipspromenad 
på Kungsgården i söndags. 150 deltagare räknades in.

Ale GK:s ordförande Merja Forsäng välkomnade deltagarna 
till tipspromenaden.

Frågefi xaren Thomas 
Lundström såg också till att 
rätta de inlämnade svarsku-
pongerna.


