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Äntligen premiär!

Varmt välkomna!

LÖRDAG
22 MARS
KL 12.00
VÄLKOMMEN TILL EN HELT NY

OCH TOPPMODERN RESTAURANG
på Handelsplats Älvängen med ett unikt 
kök som garanterar en matupplevelse.

MR  JohanssonsRESTAURANG

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

TAKE AWAY BESTÄLL 0303-74 62 05

MÅN-FRE KL 11.00-15.00

DAGENS LUNCH

TAKE AWAY 0303-74 62 05, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

SKEPPLANDA. Trots att 
det råder parkeringsför-
bud står det bilar över 
allt.

Den otillåtna parke-
ringen vid Skepplanda 
simhall har eskalerat.

Nu tänker Ale kom-
mun bötfälla bilisterna.

Trafi ken på Odalvägen fram 
till Skepplanda simhall har 
varit ett stort problem under 
många år. Trots protester 
och upprörda röster på fl e-
ra ortsutvecklingsmöten har 
åtgärderna lyst med sin från-
varo. Från kommunens sida 
har det under fl era år rått en 
total handlingsförlamning 
och nu har skepplandaborna 
tröttnat.

– Vi förstår inte vad som 
är problemet. Det är ju bara 
att bötfälla lagförbrytarna. 
Varför ska det vara tillåtet 
att parkera som man vill 
här? Inte nog med att folk 
parkerar på lekplatser och 
förbjuden mark, de förstör 
gräsytorna och utgör en fara 
för barnen i området. Snart 
får vi ta saken i egna händer 
och då blir det inte roligt att 
ha sin bil parkerad här, säger 
en ortsbo med svart blick.

Det är lätt att förstå upp-
rördheten. Vid Skepplanda 
simhall har det aldrig varit 
tillåtet att parkera, men i 
samband med att Skeppet 
som den tidigare fritidsgår-
den kallades bredvid sim-
hallen revs blev den fria 
ytan plötsligt en spontan 
parkering. Ale kommun har 
försökt hindra beteendet ge-
nom skyltning och betong-
bommar. 

– Det har inte hjälpt, då-
rarna har tagit sig förbi dem 
och verkar ha tappat förstån-
det i samma stund som de 
har bestämt sig för att åka 
till simhallen. Att parkera på 
förbjuden plats och dessut-
om orsaka skada på annans 
egendom innebär normalt 
stränga böter, men inte här. 
Ale kommun verkar inte bry 
sig för fem öre, säger ett an-
nat vittne.

Irriterade ortsbor
Redaktionen har träffat 
många irriterade ortsbor och 
det mest målande exemplet 
är när en dam körde runt ett 
av betonghindrena och fast-
nade i leran.

– Hon ville nog ha hjälp, 
men jag tittade bara på hen-
ne och frågade om hon kör 
bil på sin egen gräsmatta 
hemma också?

Torbjörn Andersson, ga-
tuchef i Ale kommun, menar 

att problemet växt under en 
längre tid och att det först nu 
blivit akut.

– Vi har jobbat med en 
trafi kutredning för att hitta 
en långsiktig lösning. Den 
är nu klar och föreslår att 
vi breddar vägen från Al-
botorget och rakt upp mot 
panncentralen. Det betyder 
att trafi ken inte kommer att 
ledas fram via Odalvägen. 
Vidare föreslår vi att det an-
läggs en riktig parkerings-
plats på den nuvarande grus-
planen bredvid simhallen. 
Innan detta är klart kommer 
vi att bötfälla de som parke-
rar där idag. Övervakningen 
kommer intensifi eras under 
helger. Vårt förslag ska be-
handlas politiskt och ärendet 
kräver en detaljplaneänd-
ring. Sedan gäller det att 
hitta ett antal miljoner, det 
är inte gratis, säger Torbjörn 
Andersson. 

Besökare till Skepplanda 
sim- och sporthall hänvisas 
till Albotorgets parkering, 
300 meters promenad däri-
från.

– Det är bra att kommu-
nen tar tag i problemet, men 
jag tycker samtidigt att det 
hade varit bra om folk lärde 
sig att parkera på Albotor-
get och tvingades gå förbi 
våra butiker. De behöver alla 
kunder de kan få, menar en 
förargad ortsbo.

– Den otillåtna parkeringen har eskalerat

Nu väntar böter
vid simhallen

För att minska trafiken på Odalvägen föreslår en trafikutredning att vägen från Albotorget och 
rakt upp till panncentralen breddas, vilket också gör det möjligt att leda trafiken på ett säkert sätt 
till en ny parkeringsplats vid Skepplanda simhall.

Otillåten parkering. Ale kommun kommer nu att bötfälla alla som parkerar vid Skepplanda sim-
hall. Det är inte under några omständigheter tillåtet men besökarna har fram till idag skrivit egna 
lagar, vilket bland annat skadat gräsytor. 
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