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ALAFORS. Samma frå-
gor går igen, möte efter 
möte.

Trafi ksituationen på 
Ledetvägen och Alings-
åsvägen har blivit en 
följetong.

Nyheterna stod 
Alebyggen och Svenska 
Stenhus för vars planer 
på byggnation i sam-
hället bidrar till en 
efterlängtad utveckling 
av Alafors.

Vi som har varit med på orts-
utvecklingsmötena i Alafors 
under det senaste decenniet 

vet att trafiken på Alings-
åsvägen och Ledetvägen, i 
synnerhet bussarnas fram-
fart, är en ständigt återkom-
mande diskussionspunkt på 
dagordningen. Tisdagskväl-
lens sammankomst i Med-
borgarhuset utgjorde inget 
undantag. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt (AD), blev 
uppdaterad i ärendet och 
ortsborna krävde omedel-
bara åtgärder på Ledetvägen.

– Det är oacceptabelt 
att ha en trafiksituation där 
bussar kör upp på trottoa-
ren. Ska det behöva hända en 

olycka innan någon tar tag 
i problemet, undrade en av 
mötesdeltagarna.

– Vi har testat många 
olika lösningar på Ledetvä-
gen, bland annat genom att 
enkelrikta busstrafiken. Nu 
ville inte Västtrafik ha det 
så med det nya kollektivtra-
fiksystemet. Istället försågs 
chaufförerna med walkie-tal-
kies för att förhindra möten 
på den aktuella sträckan. Vi 
kan konstatera att det inte 
fungerar. Nu måste vi sätta 
ned foten i den här frågan, 
förklarade Jan A Pressfeldt.

Ytterligare en åhörare 
gjorde sin stämma hörd och 
gav nytt bränsle åt debatten.

– Jag är nyinflyttad och vad 
jag har förstått så kör många 
Ledetvägen av gammal hävd, 
när de istället kan använda 
Alingsåsvägen. Varför inte 
enkelrikta Ledetvägen för 
all trafik? Då finns det också 
möjlighet att göra en ordent-
lig gång- och cykelväg. Per-
sonligen ser jag inget annat 
alternativ som skulle vara 
bättre.

Beträffande vansinnes-
körningar på Alingsåsvägen 
genom samhället, där farten i 
många fall överstiger 50 kilo-
meter, fortsätter att vara ett 
bekymmer. Kanske kommer 
problemet att delvis avhjäl-

pas med den rondell som pla-
neras i korsningen vid gamla 
kiosken?

Alebyggens vd, Lars-
Ove Hellman, presenterade 
bilder på det projekt påbör-
jats i Furulundsområdet.

– Planerna har ändrats 
successivt, men nu tror vi att 
vi är framme vid det slutliga 
förslaget. Vi planerar för 15 
bostäder, treor och fyror. Det 
blir hyresrätter, möjligen i 
kooperativ form. Därutöver 
planläggs mark för totalt fem 
villatomter, förklarade Hell-
man.

– Vi jobbar med att redu-
cera kostnaderna för att få 

en rimlig produktionskost-
nad. Vi ser över möjligheten 
att ta in en part till, som i 
nästa skede skulle bygga 24 
bostadsrättslägenheter i två 
plan.

Alebyggen hoppas komma 
igång med arbetet redan till 
hösten och att nästa bygg-
projekt skulle kunna ta sin 
början ett år senare.

Några detaljerade hyror 
kunde Lars-Ove Hellman 
inte presentera. Det gjorde 
inte heller Emris Olsson, 
Svenska Stenhus, som berät-
tade om satsningen för Sol-
gården etapp 2. 

– Det handlar om sam-

manlagt 55 lägenheter. 
Jobbet beräknas komma 
igång till hösten, men det lär 
ta två eller tre år innan allt är 
färdigt.

På frågan vad som händer 
med den gamla disponentvil-
lan, där det bedrivits restaur-
ang och pizzeria, svarade 
Emris Olsson:

– Den får stå kvar. Vi vet 
inte vad vi ska göra med den. 
Kanske finns det underlag 
för någon typ av verksam-
het när samhället växer? Vi 
får se.

Lars-Ove Hellman från Alebyggen, och Emris Olsson, Svens-
ka Stenhus, presenterade sina respektive planer på byggpro-
jekt i Alafors. Till höger presidiets vikarierande ordförande, 
Thor Eliasson.

Trafi ksituationen på Ledetvägen är oacceptabel och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt, lovade förbättringar. 
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– Men inget nytt gällande trafi ken

Byggprojekt som utvecklar Alafors

STARRKÄRR. De kri-
tiska rösterna kring 
både vindkraft och 
kraftledningar höll sig 
lugna under torsdagens 
ortsmöte då Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, sa det 
ortsborna ville höra och 
menade att kommunen 
ställer sig bakom det 
massiva motståndet 
till både Svenska Kraft-
näts utbyggnadsplaner 
och planerna på vind-
kraft i Alefjäll.

Kraftiga protester från invå-
narna ligger till grund för att 

stryka tre områden från vind-
kraftsplanen. 

– Den kolliderar med 
kommunens planer och det 
blir väldigt fel. Vi har en klar 
majoritet för att stryka dessa 
områden, berättade Jan A 
Pressfeldt för mötesdelta-
garna i Starrkärrs bygdegård 
i torsdags.

Han berättade också att 
kommunen tydligt sätter ner 
foten i frågan om Svenska 
Kraftnäts planer på att dra 
nya kraftledningar i området, 
ett ämne som väckt stor oro 
bland närboende.

– Ett samråd pågår just 
nu och kommunen berörs 
både som fastighetsägare och 
som myndighet, det vill säga 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och vi vill inte ha fler kraft-
ledningsgator. De får hålla 
sig till de befintliga korri-
dorerna eller gräva ner dem. 
Kommunen har ingen veto-
rätt, men med det massiva 
motståndet som finns blir 
det ingen lätt match, menade 
Pressfeldt. 

Tillsammans med Lerums 
kommun lämnade Kom-
munstyrelsen i mitten av 
april ett yttrande angående 
Svenska Kraftnäts planer på 
att anlägga 400-kilovoltsled-
ning mellan Skogssäter och 
Stenkullen. 

I sitt ställningstagande 
förklaras att kommunerna 
redan idag är belastade med 
ett stort antal kraftledningar 
och att förslaget på många 
sätt står i konflikt med kom-
munernas samhällsutveck-
ling.  

Nya grustäkter
Inom en snar framtid väntas 
ett flertal leverantörer av 
grus och sten i trakten kring 
Kollanda ansöka om nya 
avtal för att öppna nya grus-
täkter. 

– Det kolliderar förstås 
med naturintressen, det 
kommer man inte ifrån, 
men vi har inga goda skäl att 
säga blankt nej. Någonstans 
måste vi ta grus och sten och 
alternativet är att transpor-
tera det från Göteborg. 

Eftersom det projekteras 
för en ny gång- och cykel-
bana från Starrkärr ner till 
Kronogården i Älvängen 
ifrågasatte mötesdeltagarna 
säkerheten då tung trafik till 
och från grustäkterna ska gå 
där barnen ska cykla. 

– Vi kommer att kunna 
ställa krav när ansökningarna 
kommer in, svarade Press-
feldt. 

Det finns även planer på 
att flytta Paradisbanan upp 
mot Kollanda. Den ligger nu 

som en bromskloss för Älv-
ängens expansion. 

Vare sig grustäkterna eller 
motorbanan väckte några 
direkt kritiska röster och det 
var en förvånad men lättad 
Pressfeldt som lämnade tors-
dagens möte. 

– Det känns som att folk 
inser realiteten, menar han.

Anropsstyrd trafik
Det fanns fler punkter på 
agendan, även om de inte 
berörde de lokala angelägen-
heterna i lika stor mån. 

Stefan Krafft från Väst-
trafik fanns på plats för att 
svara på frågor om kollektiv-
trafiken och det mesta kom 
att handla om den anrops-
styrda trafiken som blivit allt 
mer aktuell när flera busslin-
jer dragits in i och med Väst-
trafiks effektivisering. 

– Det är inte samhällseko-
nomiskt lönsamt att köra täta 
turer med linjestyrd trafik på 
landsbygden bara för att ha 
den servicen. 

Det är där den anrops-
styrda trafiken kommer in, 
som innebär att resenärerna 
förbeställer sina resor och 
istället för en buss är det en 
taxi eller ett annat mindre 
fordon som utför resan. 

Flera mötesdeltagare upp-
levde dock att det ofta är strul 

med gps-koordinater som 
inte stämmer och därmed 
hittar inte taxin fram. 

– Jag vet inte hur många 
biobiljetter vi fått som kom-
pensation och barnen tycker 
såklart att det är jätteroligt, 
men jag skulle hellre se en 
anropsstyrd trafik som fung-
erar som den ska, sa en åhö-
rare.

En annan menade att det 
fattas hållplatser som försvå-
rar för beställandet av resan. 

Stefan Krafft lovade till 
slut att försöka initiera ett 
möte med Västtrafik och 
ortsborna för att komma till 
rätta med problemet.

Ny avfallsplan
Innan kvällen var till ända 
hade ortsborna även blivit 
informerade om den nya 
regionala avfallsplanen som 
jobbats fram. Torbjörn 
Andersson från Tekniska 

kontoret berättade att man 
utifrån den ska komma fram 
till en kommunal plan för hur 
avfallet ska hanteras i Ale. 

– Vi har fått i uppdrag 
av Kommunstyrelsen att ta 
fram en utställning för hur 
man ska arbeta med avfall 
fram tills år 2020, som sedan 
ska antas i Kommunfullmäk-
tige, berättade han.

Många ämnen stod på 
agendan när Starrkärr kall-
lade till ortsmöte. Inga 
direkta nyheter avslöjades, 
men det blev ett bra tillfälle 
att samtala kring det som 
är på gång. Sammantaget 
var känslan att kommunen 
och ortsborna i mångt och 
mycket stod på samma sida.

– Samstämmigt på Starrkärrs ortsmöte 

Planer mottogs med ro
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Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) redogjorde bland annat 
för kommunens ställningsta-
gande i frågan om vindkraft 
och fl er kraftledningar.

Stefan Krafft från Västtrafi k 
försökte reda ut problemen 
med anropsstyrd trafi k. 

Torbjörn Andersson från 
Tekniska kontoret berät-
tade om den nya regionala 
avfallsplanen. 


