
ÄLVÄNGEN. I måndags 
var det premiär för den 
nya slingbussen mellan 
Älvängens bibliotek och 
resecentrum.

Pendlarna får nöja 
sig med en dieselbuss i 
väntan på elbussen.

– Det här blir ett 
jättelyft för oss som bor 
en bit från resecentrum 
och väldigt bekvämt för 
de som har lite att bära, 
säger premiärresenären 
Chrisitna Björk-Skoog.

När kollektivtrafi ken i Ale 
växlade från buss till pen-
deltåg fi ck boende i södra 
Älvängen plötsligt långt 
till stationen. Framför allt 
boende i de stora bostads-
områdena Maden och Olof 
Persgården riktade med all 
rätt kritik. Kommunled-
ningen utredde omgående 
möjligheten för en slingbuss. 
ETC, Energiteknikcentrum, 
föreslog ett projekt med en 
elbuss som en lösning.

– Det har funnits många 
parametrar att ta hänsyn till 
förutom själva transporten. 
Att köra en buss i ett tätbe-
byggt område ställer miljö-
krav, där både utsläpp och 
bullernivåer har varit viktiga 
faktorer att ta hänsyn till. 

Elbussen är exemplarisk för 
denna sträcka, men tyvärr 
har vi drabbats av det ena 
bakslaget efter det andra, 
berättar Mikael Berglund 
(M), Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.

Elbussen är på väg att slå 
igenom på allvar och leve-
rantörerna hinner inte med. 
I oktober ser det nu ut att 
vara Ales tur. Fram till dess 
används en mindre diesel-
buss.

– Förutom att vi gör det 
lättare att åka kollektivt ser 
vi också slingbussen som en 
lösning på bristen av parke-
ringsplatser, säger Mikael 
Berglund.

I måndags morse gick 
den första turen. Klockan 
06.42 från Älvängens bibli-
otek klev en nöjd Christina 
Björk-Skoog, boende i Ma-
den, på bussen för färd mot 
resecentrum.

Har längtat
– Den här dagen har jag läng-
tat efter. Nu blir det mycket 
lättare och man spar en del 
tid på morgonen. Dessutom 
underlättar det om du har 
mycket att bära och blir inte 
heller utsatt om vädret är på 
fel humör. Fungerar det bra 
kommer fl er att bli motive-
rade att åka kollektivt. 

Med ombord på den första 
turen fanns Ales båda kom-
munalråd, Mikael Berglund 
och Paula Örn (S).

– Det känns så roligt att 
vi äntligen är igång. Pro-
jektet har kantats av många 
turer, men vi är övertygade 
om att utfallet kommer bli 
bästa tänkbara. Tyvärr har vi 
inte fått svar från Västtrafi k 
på vår fråga om hur bra det 
måste bli för att de ska in 
bussen i sin ordinarie trafi k. 
Får vi detta att fungera bra 

i Älvängen vill vi gärna gå 
vidare till övriga orter med 
liknande problem. Ska det 
planerade bostadsområdet 
Ale Höjd i Nödinge bli verk-
lighet krävs det defi nitivt en 
slingbuss, menar Paula Örn.

Madenbussen har blivit 
namnet för linjen och den 
går från halv sju på morgo-
nen till klockan tio för att 

sedan börja köra igen från 
15.30 till 19.00 på kvällen. 
Totalt gör bussen 16 turer.

– Det kommer bli succé. 
Vi får utvärdera allt efter-
som, men det känns väldigt 
positivt, säger Björn Sund-
blad som fi ck äran att köra 
premiärturen.

Ale kommun är huvudfi -
nansiär för den nya sträckan, 

men satsningen på en elbuss 
ingår i ett större projekt som 
Energiteknikcentrum (ETC) 
driver. Här bidrar även En-
ergimyndigheten ekonmiskt 
och intresset är stort för hus 
projektet fortlöper.

För resenärerna är Ma-
denbussen gratis.

På ale.se återfi nns en 
komplett tidtabell.
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Premiär för efterlängtad buss

Nöjda kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i Ale, Mkael Berglund (M) och Paula Örn (S), åkte premiär-
turen med den nya ”Madenbussen” som matar boende från bostadsområdena i södra Älvängen till resecentrum. Än så länge trafike-
ras sträckan med en mindre dieselbuss, men i  oktober kommer en modern elbuss med 22 sitt platser och 14 ståplatser.

Toppen! Christina Björk-Skoog var först att kliva på den nya slingbussen från Älvängens bibliotek, 
via Vallmovägen och Göteborgsvägen till resecentrum. Pendlare som är boende i främst Maden 
och Olofpersgården får nu ett rejält lyft. Björn Sundblad (infälld) fick äran att köra premiärturen.
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FÖRENINGSBIDRAG!
Nu är det hög tid att söka pengar ur Vaknafonden. 
Stöd ges till ideella föreningar och organisationer som 
vill utveckla sin ungdomsverksamhet. 
Senast den 29 augusti behöver vi er ansökan.

Ansökningshandlingar hittar du på 

ingen. Skicka din ansökan till Vaken, 
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.


