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ALAFORS. Ale kommun 
vill och lär av allt att 
döma ta över huvud-
mannaskapet för Ledet-
vägen – Väg 1969.

Ärendet är ute på 
samråd.

– Nu går vi från ord till 
handling. Den politis-
ka ambitionen är att 
enkelrikta Ledetvägen 
och höja säkerheten för 
oskyddade trafi kanter, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(Ad).

Ett förslag till detaljplan för 
Ledetvägen är nu utställt för 
samråd med berörda sakäga-
re och myndigheter. Senast 
den 1 september ska even-
tuella synpunkter vara kom-
munen tillhanda.

– En ny detaljplan inne-
fattar bara vägområdet. Av 
den anledningen är detta ett 
så kallat enkelt planförfaran-

de där berörda sakägare och 
myndigheter ges möjlighet 
att lämna synpunkter, säger 
Elin Celik, planarkitekt Ale 
kommun.

– Jag räknar med att ären-
det kan gå upp i Samhälls-
byggnadsnämnden för anta-
gande vid årsskiftet.

För tillfället är det Tra-
fi kverket som har nyttjan-
derätt för Ledetvägen. Om 
huvudmannaskapet ändras så 
att Väg 1969 får kommunalt 
huvudmannaskap öppnas 
möjligheten till en rad åtgär-
der.

– Ledetvägen har stötts 
och blötts under många år. 
Beslutet skulle innebära att 
det kan byggas en ny gång- 
och cykelväg på den aktuella 
sträckan. Trafi kverket skju-
ter till en miljon kronor för 
ett sådant projekt, det har vi 
förhandlat fram. Dessutom 
kan kommunen själv ta be-
slut om att enkelrikta Ledet-
vägen. Exakt var enkelrikt-
ningen ska börja och sluta 
återstår dock att se, säger Jan 

A Pressfeldt.
– Helt klart är att något 

måste hända. Vi har många 
oskyddade trafi kanter, inte 
minst skolbarn, som rör sig 
på Ledetvägen varje dag. 
Tung trafi k, bland annat i 
form av bussar, kör i båda 
riktningarna. En förändring 
måste till, det får vara slutt-
jafsat nu, anser Pressfeldt.

Att bygga en rondell på 
Alingsåsvägen, vid gamla 
kiosken i Alafors, har 
diskuterats som en möjlig 
lösning för att dämpa has-
tigheten genom samhället. 
Hur blir det med den 
saken?

– Det ligger inte i denna 
detaljplanen, men diskussio-
ner förs i samband med att 
området håller på att ritas 
om. Den politiska viljan från 
den borgerliga majoriteten 
är att det ska anläggas en 
rondell på Alingsåsvägen, 
avslutar Jan A Pressfeldt. 

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Företagarna 
vill skapa bättre förut-
sättningar för att starta, 
driva, utveckla och äga 
företag i Sverige.

På torsdag arrange-
rar Företagarna Ale en 
valaktivitet i Medbor-
garhuset.

– De lokala politikerna 
ska få berätta om hur de 
vill påverka näringslivet 
i positiv riktning, säger 
Barbro Ericson, vice 
ordförande i föreningen.

Med anledning av det stun-
dande valet bjuder Företa-
garna Ale in sina medlem-
mar, och övriga också för 
den delen, till ett möte där 
fokus ligger på det lokala nä-
ringslivet.

– Det är i huvudsak små-

företagen som ser till att det 
skapas fl er arbetstillfällen i 
Sverige. Det utgör syftet och 
temat för kvällen, förklarar 
Barbro Ericson.

Representanter från samt-
liga politiska partier i Ale 
kommer att fi nnas på plats 
i Medborgarhuset. Kvällen 
inleds med en mingelstund 
där gästerna bjuds på lättare 
förtäring och dryck.

– Därefter tar vi plats i 
den stora salen. Varje par-
ti kommer att under några 
minuter få presentera sitt 
budskap och sina tankar om 
det lokala näringslivet. När 
det är klart så blir det fråge-
stund. Vi har hyrt in en mo-
derator från Stockholm som 
ska lotsa oss igenom kvällen, 
berättar Barbro Ericson.

Om någon har glömt 
att anmäla sig, fi nns det 
fortfarande platser kvar?

– I semestertider är det 
lätt att missa en sådan här 
inbjudan. De som är intres-
serade och vill komma är 
hjärtligt välkomna att höra 
av sig till mig så löser vi det, 
avslutar Barbro Ericson.

JONAS ANDERSSON

Barbro Ericson, Företagar-
na Ale.

– Företagarna bjuder in till valaktivitet
Fokus på det lokala näringslivet

Ledetvägen, Väg 1969, genom Alafors är ute på samråd och mycket tyder på att Ale kommun 
övertar huvudmannaskapet från Trafikverket. Det i sin tur öppnar nya möjligheter att kunna en-
kelrikta vägen.

Ledetvägen får kommunalt huvudmannaskap

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

GATTTIS TILL 13 RÄTT PÅ TIPSET TILL ER SOM KÖPTE ANDELAR I LÖRDAGS

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-

förseningar. Priserna gäller t o m 17/8 -2014 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag

Gäller 13/8–17/8 2014

Det lönar sig! 
Bra priser på vardagsvaror.

KLIPP!

3990
/st

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Rose Poultry. 900 g. Fryst.

Jfr. pris 44:33/kg. 
Max 2 köp/hushåll!

KLIPP!

10:-/st

KLIPP!

10:-/st

KLIPP!

KLIPP!
MINST 25% RABATT

KLIPP!

SKOGAHOLMSLIMPA
Skogaholm. 775 g. Skivad.

Jfr. pris 12:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll!

2 för

FYLLDA OLIVER
ICA. 240 g.

Jfr. pris 53:57-52:82/kg utan spad.  

DIGESTIVE
ICA. 400 g.

Jfr. pris 25:00/kg.  

FALUKORV
ICA. 800 g. Ring.
Jfr. pris 24:88/kg.

/st

15:-

20:-/st
RÄKOR MED SKAL

ICA. 500 g. 90-120. Fryst.
Jfr. pris 40:00/kg.  

Max 2 köp/hushåll!


