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SKEPPLANDA. Förslaget 
om att bredda vägen 
från Albotorget till 
panncentralen skapade 
debatt på tisdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Skepplanda.

Det diskuterades liv-
ligt i ungefär en timme 
innan presidiet satte 
stopp.

– Med respekt för 
allas åsikter så kan vi 
bara konstatera att det 
råder delade mening-
ar i ärendet. Vi sätter 
punkt för debatten och 
tackar våra gäster. Har 
ni synpunkter, skriv 
ner dem och lämna till 
kommunen, förklarade 
Klas Nordh (FP).

Över 70 personer hade sökt 
sig till bygdegården för att 
ta del av vårens ortsutveck-
lingsmöte. Många hade 
kommit dit för att yttra sig 
över kommunens förslag att 
bredda vägen från Albotor-
get till panncentralen. 

– Nuvarande tillfartsväg, 
som är Odalsvägen, är inte 
lämplig. Det är en massa ut-
farter och vi vill inte ha tung 

trafi k inne i bostadsområdet, 
förklarar infrastrukturchef 
Pernilla Rokosa.

Tjänstemännen har fått i 
uppdrag att ta fram alterna-
tiva förslag som sedan ska 
klubbas av Samhällsbygg-
nadsnämnden.

– Det är politikerna som 
fattar beslut i frågan. Det är 
jättebra att ortsborna vädrar 
sina åsikter. Vi tar tacksamt 
emot alla synpunkter, säger 
Pernilla Rokosa.

Återkommande problem
Tanken är också att iord-
ningställa nuvarande grusy-
ta, där fritidsgården en gång 
var belägen, till parkerings-
plats.

– Som det är nu så parke-
rar folk lite hur som helst. 
Bötfällning hjälper inte, det 
är tyvärr ett återkommande 
problem, säger Pernilla Ro-
kosa.

Motståndarna till en bred-
dad väg från Albotorget till 
panncentralen åberopar att 
säkerheten för barn som ska 
till och från, och som vistas 
dagligen på Gunnarsgårdens 
förskola, inte kan garanteras 
med det förslag som presen-
terats.

– Att panncentralen ligger 
på vägs ände är ett problem. 
Tanken är att skapa hinder 
i form av bommar för att 

cyklister och mopeder inte 
skall ta sig för fort ut över 
vägbanan i konfl ikt med öv-
rig trafi k samt att det ska upp 
ett rejält farthinder, säger 
Pernilla Rokosa.

Välja spår
Kommunchef Björn Järbur 
fanns på plats för att delge 
mötesdeltagarna sina tankar 
om Ales framtid i allmänhet 
och Skepplanda i synnerhet.

– Vi kanske är den kom-
mun i Västsverige som har 
de bästa förutsättningarna 
med mycket byggbar mark 

till attraktiva priser som 
kan locka många nya alebor, 
konstaterade Järbur.

– Vi kommer att behöva 
bo tätare. Vi kan inte leva 
som vi har gjort i 30 år och 
bo tätare också. Vi står för en 
utveckling där vi måste välja 
spår. Det största krutet läg-
ger vi i våra två centralorter 
Nödinge och Älvängen.

Blir det något krut kvar 
till Skepplanda, undrade 
en i publiken?

– Ja, absolut! Vi lägger 
ingen våt fi lt över Skepp-
landa, men vi kan inte göra 

allt samtidigt, poängterade 
Björn Järbur.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) som fanns på 
åhörarplats tog tillfället att 
fl ika in:

– Skepplanda är faktiskt 
den ort som växer procen-
tuellt sett mest i kommunen. 
Det visar den senaste befolk-
ningsstatistiken. Det borde 
betyda något.

Björn Järbur fi ck också 
svara på en del frågor gäl-
lande skolan, men också om 
äldreomsorgen.

Thomas Berggren be-

rättade om det drogförebyg-
gande arbete som sker i Ale 
kommun och Lotti Klug 
redogjorde för grannsam-
verkan. Medverkade gjorde 
också bredbandssamordnare 
Per Persson under rubriken 
fi ber på landsbygden.

Vägfråga vållade debatt i Skepplanda
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Ale kommuns infrastrukturchef Pernilla Rokosa och vägingenjör Christer Norberg presenterade 
förslaget om en väg från Albotorget till panncentralen för att få bort trafiken på Odalvägen.

Kommunchef Björn Järbur 
gästade ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda bygdegård.

– Livlig diskussion på ortsmötet
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255
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