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Rapport från samrådsmöte med 
Statens Geotekniska Institut 
(SGI) om klimatanpassnings-
åtgärder för att förhindra ras i 
Älvdalen.

I den workshop som SGI 
hade anordnat deltog bland 
andra representanter för 
bland annat kommunerna 
runt Älvdalen och Vänern, 
Länstyrelsen, Myndighe-
ten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), Sjö-
fartsverket, Vattenfall samt 
undertecknad representant 
för Natur-skyddsföreningen 
i Ale

SGI har regeringens upp-
drag att samordna åt-gärder 

för att säkra Älv-dalen mot 
ras när klimatet förändras. 
Upp-draget är av organi-
satorisk art och ska inte ta 
ställning till kostnaderna för 
åtgärder. 

Utifrån FN´s Klimatpanel 
så förutspås en ökad regn-
mängd över Sverige. Den 
bilden har reviderats ett par 
gången och dagens beräk-
ningar bygger på den senaste 
revideringen. En ny revide-
ring kommer i september. 

Med ökande regn-
mängder måste det släppas 
ut mer vatten från Vänern. 
Det kan ske på två olika 
sätt.  Antingen genom att 
öka flödet i Göta Älv eller 

Beläggningsarbeten på E45 mellan
Surte och Trollhättan
Nu är våren och värmen här. Det betyder att vi kan

lägga översta lagret asfalt på de återstående sträckorna

av E45 mellan Surte och Trollhättan. Därefter är den

nya vägen helt klar.

Arbetet beräknas att pågå från slutet av maj till början

av september. En detaljerad tidplan för vilka sträckor

som påverkas hittar du på trafikverket.se/banavag. 

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet

medför och tackar för visat tålamod.

Mer information: Trafikverkets Kundtjänst 0771-921 921

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Begränsad framkomlighet

Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 16 april 
2013 är justerat. Anslag om justeringen har tillkännagivits på 
regionens anslagstavla den 3 maj.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i Vänersborg 
men kan också läsas på: www.vgregion.se/rfhandlingar

Vänerns översvämningsrisk måste lösas

Maria Bergérus (V) svarar Boel Holgersson (C):

Du är lite arg på oss 
till vänster om mit-
ten för att vi mot-

arbetar dina fi na tankar om 
valfrihet i vården, och vrider 
till det så att det verkar som 
att vi tycker att äldre männ-
iskor inte kan göra kloka och 
genomtänkta val. Det gör 
mig ledsen. Vi vill ju fortfa-
rande att alla ska få välja hur 
de vill bli omhändertagna, 
i livets alla skeden, men 
det vi vänder oss mot är att 
enskilda ska få driva företag 
med vinstuttag. Detta gagnar 
ingen gammal! De gagnar 

dem som kan skatteplanera, 
utnyttja rut- och rot-avdrag 
och slå mynt av människor i 
beroendeställning.

Jag är en av dessa poli-
tiker som sitter med i din 
nämnd, där vi tillsammans 
med insatta tjänstemän ska ta 
kloka beslut för kommunens 
invånares bästa. Hittills har 
jag fått ta del av två företag 
som vill hjälpa de gamla i 
kommunen med hushållsnära 
tjänster och s.k hemtjänst. 
Där har  DE utnyttjat sin val-
frihet genom att välja BORT 
alla vårdtagare norr om 

Älvängen. Varför? Troligtvis 
för att det inte lönar sig att 
ta hand om gamla i ensligt 
belägna områden som Skepp-
landa, Hålanda, Sålanda och 
Tokatorp. Om nu förvägras 
ju våra gamla i den norra 
delen av kommunen att få ta 
del av denna fantastiska val-
frihet. 

Jag undrar om 
du också förstår 
varför...

Maria Bergérus
Vänsterpartiet Ale

"Vinster till enskilda 
gagnar ingen gammal"

Jag kan börja med att 
korrigera Boel Holgers-
son (C) när hon påstår 

att Vänsterpartiet inte vill ha 
valfrihet far med osanning 
då hon vet att vår defi ni-
tion på valfrihet är att du 
skall kunna välja om du 
till exempel vill gå ut eller 
ta en dusch inte vem som 
skall tjäna pengar på att du 
behöver hjälp. 

Vad gäller påståendet om 
att sabotera fattade beslut är 
det väll att vi i V har begärt 
en laglig prövning av beslu-
tet om LOV. Eller är det 
möjligen senaste Omsorg 
och arbetsmarknadsnämn-
dens möte du syftar på, då vi 
i V, MP och S ansåg att hem-
tjänstföretaget som ville eta-
blera sig i Ale skulle visa att 
de hade de arbetsmarknads-
försäkringar som krävs innan 
de godkänns? Övriga partier 
ansåg att det kunde korrige-
ras efteråt! För oss inom V 
är det så att vi ser ett ansvar 
både för kommuninvånare 

och anställda. Sen bör väll 
tilläggas att vi S, V och MP 
har reserverat oss mott för-
frågningsunderlaget.

Sen vad gäller att S och 
MP går i våra (V:s) ledband. 
Skulle det inte kunna vara 
så att M, FP, KD och AD 
går i C:s ledband då de har 
röstat på samma sätt som C 
i avseende på LOV? Jag tror 
på att vi politiker kan välja 
själva precis som jag tror 
på att pensionärer kan välja 
själva, vilket innehåll de vill 
ha i sin service. Däremot 
tror jag inte på att dränera 
våra tillgångar genom att 
låta en del gå ut i vinst och 
till på köpet få en sämre 
insyn i verksamheten då en 
del kommer att räknas som 
företagshemligheter. 

Christer Pålsson (V)

Svar på ”Kommunen garanterar 
hemtjänstens kvallitet”

Nu blev det 
väl ändå fel?

5
svar

Inge Gustavsson, Lilla Edet
– Jag måste nog säga värmen. 

Gun Karlsson, Skepplanda 
– Solen och den härliga värmen 
tycker jag. 

Marianne Asplund, Sannum
– Värmen och solen. Jag gillar att 
ligga och sola i trädgården, och 
att åka till Dalarna under midsom-
marhelgen. 

Ida Hjelles, Älvängen
– Att det är så varmt och skönt. 

Britt Svedberg, Skepplanda 
– Solen såklart, det är det bästa 
jag vet! 

Vad är det bästa 
med sommaren?

Sammanställt av Vendela
Berndtsson & Hannele Andersson

en tunnel direkt till Väs-
terhavet. Tunneln är ett 
dyrt alternativ, därför vill 
regeringen i första hand 
undersöka möjligheten att 
öka flödet i Älven. Vi talar 
om en ökning med 50%. 
Ökad hastigheten på vattnet 
kommer att öka erosion och 
skredrisk. 

SGI har karterat älven 
och märkt ut var skredrisken 
är störst.  Det sker i ett kom-
binerat mått av skredrisk 
och samhällspåverkan av ett 
skred.

Idag saknas en samord-
ning av åtgärds-program. 
Kort sagt kan man säga att 
kommunerna runt Vänern 
har en önskan att kunna 
minska risken för översväm-
ningar. De vill säkra utflödet 
av vattnet från Vänern. Det 
drabbar kommunerna i Älv-
dalen, framför allt Trollhät-
tan och Lilla Edet, men även 
i viss mån Ale och Kungälv. 
Trots detta fanns det inte 
några representanter för 
markägare, företagare eller 
försäkringsbolag närvarande.

Det som deltagarna i 
dagens workshop ville skicka 
med SGI i det fortsatta arbe-
tet var  bland annat att utre-
darna fortsätter att följa vad 
som Klimatpanelen säger 
och att verka för att boende 
i de aktuella kommunerna 
får fortlöpande information 
om vad som händer. Mycket 
i den här frågan är av teknisk 
och juridisk besvärlig karak-
tär, men det är ändå viktigt 
att det är begripligt.

Bo Wassenius
Naturskyddföreningen i Ale

Vem är egentligen 
den där EU som alla 
talar om? Eller gör 

vi verkligen det? Knappas! 
I varje fall inte tillräckligt. 
Och det är synd, för den där 
EU är faktiskt bra att ha.

Den där EU är oerhört 
viktig för oss, liksom för våra 
barn och barnbarn. Lika 
viktigt är att vi diskuterar 
vad vi egentligen ska ha den 
där EU till – men också 
vad EU inte ska ha med att 
göra det (svenska snuset, 
till exempel). Vi måste få ett 

Europa som fungerar, om vi 
gemensamt ska kunna lösa 
kontinentens gemensamma 
problem.

Den 9:e maj är hela Euro-
pas födelsedag. I dag firar vi 
att vår del av världen lever i 
fred och frihet. Vi får aldrig 
glömma vår kontinents 
blodiga historia. Tidigare 
generationer av européer 
vande sig vid krig och kon-
flikter. Idag förhandlar vi 
oss fram till gemensamma 
lösningar på gemensamma 
problem. EU står inför stora 

utmaningar. Men ensam är 
inte stark. Vi behöver mer av 
samarbete, inte mindre

Men inget är ju så bra 
så att det inte går att göra 
bättre - inte ens den där EU. 
Därför behövs Folkpartiet i 
Europaparlamentet!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Apropå Europadagen den 9 maj:

Vem är den där EU?


