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HÅLANDA. Belysningen 
utmed Hålandavägen 
kommer att försvinna.

De befi ntliga stol-
parna är utdömda.

– Det skulle kosta 
kommunen 15 miljoner 
kronor och de pengarna 
har vi inte. Det handlar 
om att prioritera och 
för oss var det inget 
svårt val, förklarade 
samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt 
(AD) när han gästade 
ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda bygdegård.

Ett 40-tal personer kom till 
onsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Hålanda.

– Det är kul att se så många 
intresserade ortsbor och det 
känns som att vi blir fler och 
fler för varje gång, konstate-
rade ordförande Boel Hol-
gersson (C) när hon hälsade 
välkommen.

Eva Herlenius, verk-
samhetschef på Älvängen/
Skepplanda vårdcentral, var 
först ut av de inbjudna före-
dragshållarna. 

– Jag vill berätta för er att 
vi har fått ett nytt namn. Från 
och med i måndags heter vi 
Närhälsan. Till hösten flyt-
tar Närhälsan Älvängen till 
nya lokaler, vilket ni säkert 
redan känner till. Vi kommer 

att ta plats i Handelsplats 
Älvängen.

Hur påverkar det Skepp-
landa vårdcentral, undrade 
en av åhörarna?

– Vi har ett hyresavtal för 
lokalerna i Skepplanda som 
omförhandlas vart tredje år. 
Vi har två år kvar på gällande 
kontrakt.

Eva Herlenius beskrev 
problematiken med att 
kunna behålla fasta läkare på 
en numera konkurrensutsatt 
marknad.

– Självklart är det mitt 
mål, men det är inte lätt. 
Läkarna är en betydligt mer 
rörlig yrkeskår nu än vad som 
var fallet tidigare.

Mötesdeltagarna hyllade 

införandet av drop in-tider i 
Älvängen och Eva Herlenius 
förklarade att den servicen 
också kommer att utvecklas i 
framtiden.

Jan A Pressfeldt tog, som 
han uttryckte det själv, tjuren 
vid hornen direkt. Hålan-
davägen kommer att släckas 
ner då befintliga stolpar ska 
plockas bort.

– Det är en statlig väg och 
det finns en utredning som 
säger att belysningsstolparna 
är utdömda. Belysningen är 
en kvarleva från Skepplanda 
kommun 1973. Det fanns 
pengar kvar i kassan och då 
byggdes Skepplanda simhall 
och belysning på Hålandavä-
gen sattes upp. Nu har vi nått 

vägs ände, sade Pressfeldt.
– Helt nattsvart blir 

det emellertid inte. Nya, 
moderna och godkända stol-
par kommer att sättas upp 
där det behövs, det vill säga 
vid utfarter, busshållplatser 
och där gång- och cykelba-
nor möter trafik. Att belysa 
åkermark är däremot inget vi 
prioriterar.

Huruvida det kommer att 
bli en gång- och cykelväg 
från Skepplanda till Hålanda 
återstår att se.

– Det finns med i över-
siktsplanen och det sker en 
ständig dialog med Tra-
fikverket. Det gäller att vi tar 
höjd i vår investeringsbud-
get, så att vi kan gå in som 
medfinansiär när tillfälle 

uppstår, sade kommunalrå-
det Mikael Berglund (M) 
som fanns i publiken.

Vidare redogjorde Jan A 
Pressfeldt för de nya rikt-
linjerna för byggnation på 
landsbygden.

Efter kaffepausen fick 
Patrik Rhodén från företa-
get Quadracom tillfälle att 
presentera ett erbjudande till 
Hålandaborna om fibernät.

– Telestationerna kommer 
på sikt att försvinna, det vågar 
jag säga. Tanken är att vi ska 
samförlägga nedgrävningen 
av fiberkabel med Vattenfall. 
För att projektet ska starta 
behöver vi 150 avtal och 
tiden är knapp. Innan april 
månads slut behöver ni ha 
skickat in er ansökan, sade 

Patrik Rhodén.
En delegation från Barn-

kullens förskola avrundade 
mötet. Den dagliga verk-
samheten presenterades 
och samtidigt flaggade man 
för att ett antal lediga plat-
ser kommer att uppstå till 
hösten.

– Hjälp oss att sprida bud-
skapet, så att vi kan hålla 
förskolan i Hålanda levande 
även i framtiden, avslutade 
Susanne Nilvall, ordfö-
rande i föräldrakooperativet.

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) hamnade i blickfånget på onsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Hålanda.

En delegation från Barnkullens förskola uppmanade församlingen att sprida budskapet om 
att det fi nns lediga platser i verksamheten till hösten. 

– Men ortsmötet i Hålanda var inte utan ljuspunkter

Pressfeldt släckte hoppet om fortsatt belysning
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– inte bara ett besök – en upplevelse.
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