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Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att  
skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större  
risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

Smittskydd Västra Götaland

Närhälsan

Vi har drop-in i Skepplanda:

Vi har drop-in i Älvängen,  

Vi har drop-in i nya vårdcentralen

v

Årets infl uensavaccination startar tisdag 15 oktober!

Drop-in för vaccination 
måndag - torsdag kl 14-16 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av infl uensa? 

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du
• har fyllt 65 år
•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma    
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma
• är gravid i andra eller tredje trimestern

Smittskydd Västra Götaland 

Vi har också tidsbeställd mottagning för vaccination mot: 
- Pneumokocker (lunginfl ammationsbakterie), 
- Hepatit A + B
- Fästingburen  TBE. 
- Turistdiarré och kolera

Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum

HBT-diplomerad mottagning

ALVHEM. Irritation och 
frustration präglade 
ortsmötet i Alvhem, 
som främst kom att 
handla om de nya bul-
lerskydden.

Boende upplever ett 
ökat trafi kbuller, men 
några åtgärder fi nns 
inte i Trafi kverkets 
planer.

När E45 byggdes ut och 
drogs om hamnade många 
alvhemsbor närmare motor-
vägen.

Trots bullerplanken upp-
lever boende, framför allt på 
östra sidan, en ökad ljudnivå 
och att ljudet ”studsar” upp 
på höjden.

– Det är katastrof! Vi upp-
lever ett oljud hela tiden, 
menade en deltagare på 
mötet. 

På plats under torsdagens 
möte fanns representan-
ter från Trafikverket, som i 
första hand fokuserade på att 
förklara hur man gjort sina 
beräkningar innan vägut-
byggnaden. 

Det var inte vad ortsborna 
ville höra. De ville istäl-
let veta om det finns några 
planer på uppföljningar och 
eventuella åtgärder, varpå 
diskussionen gång på gång 
hamnade i en återvänds-

gränd. 
Bo Björklund, över-

gripande projektledare på 
Trafikverket, förklarade hur 
man tänker:

– Vi jobbar med beräk-
ningar, men vi går inte ut och 
mäter i efterhand. Ljud är en 
subjektiv upplevelse, varpå vi 
inte heller åker ut och lyss-
nar. Ska man mäta ljud måste 
man göra det under lång 
tid och i olika förhållanden. 
Beräkningsmodellen är veri-
fierad och har stämts av mot 
verkligheten.

Tåget invägt
Påståendet fick Alvhems-
borna att går i taket.

– Vår verklighet stämmer 
inte överens med era beräk-
ningar. Om vi upplever att 
vår livskvalitet har påverkats 
negativt av det ökade bull-
ret så får väl komma ut och 
lyssna själva. De kan ju inte 
bara förlita sig på sina beräk-
ningar, menade en deltagare. 

En annan aspekt som 
lyftes var oljudet från tåget 
och man ville veta om det 
fanns med i beräkningarna, 
då man upplever även det 
som störande.

– Ekvivalentnivån från 
järnvägen har vägts in och 
lagts ihop med biltrafiken, 
förklarade Johan Hässel 

från trafikkonsultföretaget 
ÅF. 

Boende på den östra sidan 
och uppe på höjden menar att 
det känns som att trafikbull-
ret ”studsar” i bullerskyddet 
och undrade om det inte var 
möjligt att sätta upp plank på 
båda sidor om vägen. 

– Det kan vara så att de 
som bor på västra sidan är 
mer vana vid lite buller och 
inte märker av ökningen på 
samma sätt som de som bor 
längre ifrån vägen och därför 
knappt upplevt något ljud 
alls innan. Bullerskydden 
dämpar ljudet, men tar inte 
bort det och lite högre ljud-
nivå får man räkna med att 
det blir, sa Bo Björklund.

Gång/cykel-ridväg
På plats i klubbstugan vid 
Gläntevi fanns under tors-
dagskvällen även Lars Holm 
från Ale kommun för att 
prata om utbyggnaden av 
vatten och avlopp i Alvhem 
och möjligheter för expan-
sion i framtiden. 

– Vi har vänt upp och ner 
på Alvhem de senaste tre 
åren under utbyggnaden av 
vatten- och avloppssyste-
met för att öka kapacitet och 
dimension i alla ledningar.

Exploateringsingenjör 
Jörgen Sundén, berättade 

om den nya gång/cykel/rid-
vägen som nyss färdigställts 
mellan Alvhem och Älv-
ängen. 

– 2483 meter bilfri väg 
mellan Alvhem och Älvängen 
är nu färdig, berättade han.

Han pekade ut sträckan 
förbi Örnäsberget i Kattle-
berg som särskilt vacker för 
ändamålet.

Sundén blev dock gång 
på gång avbruten av frågor 
gällande trafiken på bron i 
närheten av restaurangen i 

Grönnäs. Kritiken bestod 
i att det saknas gång- och 
cykelväg med konsekvens att 
barnen får cykla i vägbanan.

Inte heller här planerar 
Trafikverket några åtgärder 
och Bo Björklund förklarade:

– Vi har inte den trafik-
mängden som gör det möj-
ligt att anlägga en trottoar. 
Finns det barn på vägen så 
får man utgå från att den som 
sitter i bilen uppmärksam-
mar detta och tar hänsyn, sa 
Bo Björklund.

S a m m a n f a t t n i n g s v i s 
möttes alvhemsbornas miss-
nöje över trafiksituationen 
och bullret med hänvis-
ningar till regelverk och 
beräkningar. Trafikverkets 
representanter försäkrade att 
de skulle ta med sig synpunk-
terna tillbaka, men utan löfte 
om varken förbättringar eller 
omprövningar. 

Förklarade – men lovade inga förbättringar. Bo Björklund, övergripande projektledare på 
Trafi kverket, mötte en fullsatt lokal på ortsmötet i Alvhem där många upprörts av det ökade 
trafi kbullret från E45.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Återvändsgränd för bullerdiskussion i Alvhem

Frustrationen stegradeFrustrationen stegrade


