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Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), Marie Engström (mäklare),  

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

NYGÅRD. Trafi kverket 
har gjort en förfrågan 
till Lilla Edets kommun 
om de är intresserade 
av ett övertagande 
av den gamla banval-
len, sträckan Simons-
torp-Nygård-Lödöse.

Kommunstyrelsen be-
slutade att för tillfället 
avstå erbjudandet vilket 
upprör centerpartisten 
Lars Ivarsbo (C).

– Det är ett politiskt 
tjänstefel, hävdar Ivars-
bo.

För cirka tio år sedan för-
handlade Lilla Edets kom-
mun sig till ett övertagande 
av den gamla banvallen, 
sträckan Prässebo-Simons-
torp. Det skedde med mar-
kägarnas goda vilja. Det är 
idag en gång- cykel- och 
ridled som delvis är asfalte-
rad, delvis grusad. Sträckan 
mäter knappt tre kilometer.

– Jag var själv med i för-
handlingarna med Banver-
ket, nuvarande Trafi kverket, 
tillsammans med dåvarande 
samhällsbyggnadschef Paul 
Mäkelä. Den gången kos-
tade det kommunen 10 000 
kronor asfalterad, grusad, 
skyltad och klar, berättar 

Lars Ivarsbo.
När frågan nu dök upp 

om Lilla Edets kommun 
också var intresserade att 
överta sträckan Simonstorp 
-Nygård-Lödöse såg Lars 
Ivarsbo en jättemöjlighet. 

Kommunstyrelsens beslut 
blev dock inte vad han hade 
hoppats på.

– Frågan dök upp på kom-
munstyrelsen i början av 
juni. En kostnadsbedömning 
hade gjorts av en tjänsteman 
som visade att ett eventuellt 
övertagande är förenat med 
kostnader på drygt sex mil-
joner kronor samt ett årligt 
underhåll på knappt 100 
000 kronor. Jag hävdar att 
underlaget är tillverkat för 
att avskräcka beslutsfattar-
na. Istället borde vi backa till 
utgångsläget och plocka upp 

den handske som Trafi kver-
ket nu har kastat, säger Lars 
Ivarsbo och fortsätter:

– Det är ju en förhand-
lingsfråga. Jag saknar den 
politiska handlingskraften 
från majoriteten i detta ären-
de. Man är förhandlings-
rädd! Ett övertagande av den 
gamla banvallen skulle ge 
oss otroliga möjligheter till 
en G-C-R-väg hela sträckan 
från Prässebo till Alvhem. 
Det skulle även kunna bli 
en länk mellan Ale och Lilla 
Edets kommun vad det gäl-
ler Säkra ridvägar.

Det påtalas i beslutsun-
derlaget att sträckningen 
inte är sammanhängande 
och att det skulle fördyra 
projektet?

– Det var likadant förra 
gången, men då var mar-
kägarna behjälpliga och vi 
lyckades få till en bra hel-
hetslösning. Det viktigaste 
är att viljan fi nns från berör-
da parter, säger Ivarsbo.

Ett annat argument 
är att det redan fi nns en 
gång- och cykelväg mellan 
Lödöse och Nygård, vad 
säger du om det?

– Det är att slå in öppna 
dörrar!  Gång- och cykelvä-
gen mellan Lödöse och Ny-
gård har inte samma bäring. 

G-C-R-banan är tänkt att 
leda oskyddade trafi kanter 
direkt till stationen, med på-
fyllning utefter vägen. Med 
en sådan lösning skulle man 
behöva nyttja det allmänna 
vägnätet i en väldigt liten 
omfattning.

Hur tycker du att Lilla 
Edets kommun borde 

hantera ärendet?
– Antingen säger man 

nej till Trafi kverket eller så 
sätter man sig vid förhand-
lingsbordet. Det var så över-
tagandet av den norra delen 
av banvallen kom till stånd, 
avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

– Politiskt tjänstefel enligt Ivarsbo

Avstår erbjudande 
från Trafi kverket

Lilla Edets kommun väljer att för tillfället avstå Trafikverkets 
erbjudande om att överta den gamla banvallen mellan Simons-
torp-Nygård-Lödöse. Ett beslut som upprör centerpartisten Lars 
Ivarsbo.

Ett övertagande 
av den gamla 
banvallen skulle 
ge oss otroliga 

möjligheter till en G-C-
R-väg hela sträckan från 
Prässebo till Alvhem. 
Det skulle kunna bli en 
länk mellan Ale och Lilla 
Edets kommun vad det 
gäller Säkra ridvägar.
LARS IVARSBO
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Renoveringen av Kyrkbysko-
lan och Nödingeskolan blir 7,2 
Mkr dyrare än budgeterat.

Renovering 
dyrare än 
beräknat
NÖDINGE. Renoveringen 
av Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan var be-
räknad till 104,8 miljo-
ner (Mkr).

Notan ser nu ut att 
landa på 112 Mkr.

Kommunstyrelsen har 
därför beviljat ett till-
läggsanslag om 7,2 Mkr.

Att renovera gamla lokaler 
är svårbudgeterat. Vad som 
fi nns i gamla väggar, golv 
och tak överraskar ofta. Ser-
neke AB utför den stora en-
treprenaden i Nödinges sko-
lor. När Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan nu ges nytt 
liv upptäcktes fl era tekniska 
brister. Dessa var av sådan 
karaktär att de skulle kunna 
äventyra elevers och perso-
nalens hälsa. Med anledning 
av detta beviljade Kommun-
styrelsen Utbildningsnämn-
dens begäran om ett ytter-
ligare investeringsanslag på 
7,2 Mkr. 


