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RONDEN
Tisdag 8 oktober

Rutor sönderslagna
Ett vittne ser hur en person 
uppehåller sig vid två bilar på 
parkeringen vid Älvängens sta-
tion. När vittnet åker fram till 
platsen ser hon att det är kros-
sade rutor på båda bilarna.

Torsdag 10 oktober

Ofredande
En kvinna anmäler ett ofre-
dande till polisen. Händelsen 
utspelar sig i Nol på eftermid-
dagen när målsägande är ute 
och cyklar. Mannen förföljer 
kvinnan, som känner obehag. 
Den mustaschprydde mannen 
beskrivs vara i 35-40-årsåldern 
och cirka 170 centimeter lång.

Inbrott rapporteras från ett 
antal källarförråd på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips.

Bostadsinbrott i Surte. 
Okända gärningsmän tar sin in 
i målsägandes bostad via ett 
badrumsfönster. Två datorer 
och en resväska tillgrips. 
Spårsäkring sker på platsen.

Söndag 13 oktober

Krossad butiksruta
Inbrott på Netto i Älvängen. 
Gärningsmännen krossar en 
ruta till butiken, men lyckas 
inte ta sig in innanför entrédör-
ren. En anställd hör att larmet 
ljuder och kallar på väktare.
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I förra veckans nummer 
berättade vi om höstfes-
ten på Alkottens förskola i 
Alafors. I artikeln framgick 
det att ponnyridningen 
skedde i samarbete med 
Östergårds Ridklubb. Det 
var fel. Det var ett privat 
initiativ signerat Jennifer 
Sand.

Rättelse

HÅLANDA. HÅLANDA. Det blir mörkare i Det blir mörkare i 
Hålanda.Hålanda.

Belysningsstolpar längs Belysningsstolpar längs 
Hålandavägen byts ut och på Hålandavägen byts ut och på 
alla platser ersätts de inte alla platser ersätts de inte 
med nya.med nya.

– Det är ett beslut som – Det är ett beslut som 
vi har tagit gemensamt vi har tagit gemensamt 
och som vi är politiskt helt och som vi är politiskt helt 
överens om, underströk överens om, underströk 
Samhällsbyggnadsnämn-Samhällsbyggnadsnämn-
dens vice ordförande, Tyrone dens vice ordförande, Tyrone 
Hansson (S).Hansson (S).
Höstens ortsutvecklingsmöte i Höstens ortsutvecklingsmöte i 
Hålanda kom främst att handla om Hålanda kom främst att handla om 
infrastruktur i form av gång- och infrastruktur i form av gång- och 
cykelbanor samt inte minst vägbe-cykelbanor samt inte minst vägbe-
lysning. Det var den senare punk-lysning. Det var den senare punk-
ten som flest mötesdeltagare ville ten som flest mötesdeltagare ville 
diskutera. Ale kommun tog redan diskutera. Ale kommun tog redan 
förra året beslut om att de 40 år förra året beslut om att de 40 år 
gamla trästolparna inte kommer att gamla trästolparna inte kommer att 
ersättas med nya på samtliga platser ersättas med nya på samtliga platser 
längs Hålandavägen. De är sedan längs Hålandavägen. De är sedan 
en tid utdömda och när Vattenfall en tid utdömda och när Vattenfall 
nu markförlägger elledningen var nu markförlägger elledningen var 
det dags att ta bort delar av belys-det dags att ta bort delar av belys-
ningen.ningen.

– På vissa platser har vi belyst – På vissa platser har vi belyst 
åkermark och det kan inte anses åkermark och det kan inte anses 
vara rätt prioritering. Nu prövar vi vara rätt prioritering. Nu prövar vi 
varje enskilt fall och ser om det är varje enskilt fall och ser om det är 
motiverat med nya belysningsstol-motiverat med nya belysningsstol-
par. Vid sammanhängande bebyg-par. Vid sammanhängande bebyg-
gelse, flertalet busshållplatser och gelse, flertalet busshållplatser och 
vältrafikerade korsningar sätter vältrafikerade korsningar sätter 
vi ofta upp belysning. Helt mörkt vi ofta upp belysning. Helt mörkt 
blir det inte, förklarade blir det inte, förklarade Torbjörn Torbjörn 

AnderssonAndersson, teknisk verksamhets-, teknisk verksamhets-
chef i Ale, som också informerade chef i Ale, som också informerade 
om att de två mindre ”broarna” på om att de två mindre ”broarna” på 
Hålandavägen kommer att förses Hålandavägen kommer att förses 
med rörelsestyrd belysning.med rörelsestyrd belysning.

Ortsborna uttryckte sin stora oro Ortsborna uttryckte sin stora oro 
för barnen på väg till och från buss-för barnen på väg till och från buss-
hållplatsen.hållplatsen.

– Ni tar bort belysningen, men – Ni tar bort belysningen, men 
barnen går kvar. Det känns inte alls barnen går kvar. Det känns inte alls 
bra!bra!

Att förse barnen med reflexer Att förse barnen med reflexer 
alternativt reflexvästar var en alternativt reflexvästar var en 
rekommendation från presidiet där rekommendation från presidiet där 
Boel Holgersson (C)Boel Holgersson (C) höll i klub- höll i klub-
ban och ban och Linda Karlsson Linda Karlsson skötte skötte 
protokollet. protokollet. 

Efter fikapausen väntade en Efter fikapausen väntade en 
genomgång av Ale kommuns funk-genomgång av Ale kommuns funk-
tionshinderspolitiska program. tionshinderspolitiska program. 
Rose-Marie Fihn (FP)Rose-Marie Fihn (FP) redogjorde  redogjorde 
i egenskap av ordförande i funk-i egenskap av ordförande i funk-
tionshinderrådet.tionshinderrådet.

– Det är ett livaktigt forum med – Det är ett livaktigt forum med 
representanter från både kommu-representanter från både kommu-
nens politiska nämnder och vårt nens politiska nämnder och vårt 
aktiva föreningsliv. Framför allt aktiva föreningsliv. Framför allt 
är det tillgänglighetsfrågor som är det tillgänglighetsfrågor som 
diskuteras och då handlar det inte diskuteras och då handlar det inte 
enbart om lokaler, utan väldigt enbart om lokaler, utan väldigt 
mycket annat. Kommunens hem-mycket annat. Kommunens hem-
sida är ett exempel. Den ska vara sida är ett exempel. Den ska vara 
tillgänglig för alla, även synskadade tillgänglig för alla, även synskadade 
och döva. Där är vi inte framme och döva. Där är vi inte framme 
än, men vi bevakar frågan. Vi följer än, men vi bevakar frågan. Vi följer 
upp och stämmer av. Mycket har upp och stämmer av. Mycket har 
gjorts, men mycket återstår också, gjorts, men mycket återstår också, 
sa Rose-Marie Fihn.sa Rose-Marie Fihn.

Begränsad belysning i Hålanda

Endast ett 30-tal personer hade i Endast ett 30-tal personer hade i 
onsdags kväll tagit sig till bygdegår-onsdags kväll tagit sig till bygdegår-
den. Ett skäl var säkert att program-den. Ett skäl var säkert att program-
met inte var optimalt lokalt och i met inte var optimalt lokalt och i 
brist på ortsbor var det därför svårt brist på ortsbor var det därför svårt 
att spika agendan för nästa möte. att spika agendan för nästa möte. 

Någon önskade en hundrastgård Någon önskade en hundrastgård 
centralt i Hålanda. Det blir kanske centralt i Hålanda. Det blir kanske 
en fråga för vårens möte, om inte en fråga för vårens möte, om inte 
annat så är den ytterst lokal.annat så är den ytterst lokal.

PER-ANDERSPER-ANDERS
KLÖVERSJÖ KLÖVERSJÖ 

Linda Karlsson, sekreterare, och 
Boel Holgersson, ordförande för 
ortsmötet i Hålanda.

BOHUS. Snart sätter 
arbetet igång på allvar 
med att sanera den 
förorenade marken vid 
Akzo Nobels fabriker.

Bohusborna fi ck veta 
mer om projektet på 
torsdagens ortsmöte 
där även Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman, 
fanns på plats för att 
berätta om vad som är 
på gång. 

Ortsmötet i Bohus var som 
vanligt välbesökt.

Många ville höra om vad 
som är på gång, inte minst 
eftersom man står i startgro-
parna att påbörja saneringen 
av förorenad mark vid Akzo 
Nobels fabriker.

Företagets informations-
chef Anne-Cathrine Hart-
mann fanns på plats och 
redogjorde sakligt för vad 
som komma skall inom sane-
ringsprojektet Terra. 

– 90 års produktion av 
kemikalier har satt sina spår 
och nu har vi kunskaper som 
man inte hade då. 

70 000 kvadratmeter, lika 
stort som nio fotbollsplaner, 
kommer att saneras från för-
oreningar och sammanlagt 
rör det sig om 400 000 ton 
jordmassor. 

Den största utmaningen 
blir att utföra arbetet under 
pågående verksamhet. 

– Vi har dock inte varit 
overksamma under tiden, 
men hittills har man främst 
fokuserat på att kapsla in 
föroreningarna för att för-
hindra att de sprids. Under 
de senaste 15 åren har Akzo 
Nobel investerat 450 miljo-
ner i mark- och saneringsåt-
gärder. 

Det är två markområden 
som ska saneras och först ut 
är det södra där det sedan 
planeras bli ett grönområde. 

– Först i juni nästa år 
räknar vi med att allmänhe-
ten kommer att börja märka 
något. Just nu pågår upp-
handling och förberedelser, 
berättade Anne-Cathrine 
Hartmann

Nya tider
Lars-Ove Hellman, Alebyg-
gens vd, fick många frågor 
från bohusborna, som länge 
efterlyst fler butiker och mer 
liv i Bohus Centrum-galle-
rian. 

Budskapet var emellertid 
tydligt: 

– Bohus Centrum kan inte 
bli ett lokalt köpcentrum. 
Det ligger för nära både 
Kungälv och Ale Torg för 
att stå sig i konkurrensen. 
Det kommer att finnas en 
livsmedels- och servicebutik 
i någon form, men det finns 
inte tillräckligt med underlag 
för kommersiell handel här. 

Den tiden är förbi.
Istället fortsätter man att 

rikta sig mot kropp och själ 
samt hälsa och friskvård. 
Nyligen öppnades en famil-
jecentral för unga familjer på 
övervåningen och vårdcen-
tralen har utökat sitt utbud 
ytterligare. 

Samtidigt som man söker 
nya hyresgäster har man 
blivit tvungen att tacka 
nej till verksamheter som 
antingen inte passar i kon-
ceptet eller som riskerar att 
inte bli långvariga. 

Osäker korsning
Inte heller när det gäller 
underhållet av fastigheten 
var informationen särskilt 
upplyftande.

– Planerna fick abrupt 
avbrytas efter branden på 
Netto förra året, som kos-
tade oss mycket pengar 
eftersom ingen gärningsman 
kunde gripas. Vi har nyli-
gen bytt ventilationen och 
årets intäkter beräknas precis 
täcka årets underhåll och 
driftskostnader.

Ett återkommande ämne 
på ortsmötena i Bohus är den 
blåa färgen på husen. Även 
där var svaret tydligt:

– De kommer att förbli 
blå, åtminstone under hela 
min livstid, vilket enligt sta-
tistiken innebär minst 21 år 
till, skojade Lars-Ove Hell-
man, som berättade att man 
försökt få till en ommålning 
för många år sedan, men man 
fick avslag på bygglovet.

En annan fråga som debat-
terades flitigt var säkerheten 
för skolbarn i korsningen 
Skårdalvägen och Sandli-
den, där man efterfrågade ett 
övergångsställe. 

Pernilla Johnsson, leda-
mot i Bohus-Surte vägfören-
ing, menade dock att det kan 
vara en falsk säkerhet.  

– Det blir ett huvud-
stråk för barn som går till 
Bohusskolan och bilisterna 
kommer körande nedför en 
brant backe. Jag tror nog 
mer på en stopplikt, men vi 
får se vad som blir bestämt. 
Vi jobbar på en lösning. 

JOHANNA ROOS

Nu ska marken saneras
– Men höghusen förblir 
blå i Bohus

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman.

Anne-Cathrine Hartmann, 
informationschef på Akzo 
Nobel.

Delar av 
belysningen på 
Hålandavägen 
kommer att 
försvinna.


