
Buller- och vibrations-
nivåerna skulle sänkas 
i samband med Ba-

naVäg i Väst. Det jättelika 
infrastrukturprojektet skulle 
skapa förutsättningar för en 
nödvändig tillväxt med nya 
attraktiva bostäder i nära 
anslutning till kollektivtra-
fi ken. Samhällets klimat-
anpassning ställer krav på 
planerarna att framtidens 
bostäder ska ligga längs kol-
lektivtrafi kstråken. Ett helt 
nytt stråk med pendeltåg 
från Göteborg till Älvängen 
blev verklighet i december 
2012. Nu stod Götaälvdalen 
redo att hjälpa Göteborgs-
regionen med tillväxten. 
Det var här GR skulle växa, 
men något har gått snett – 
mycket snett.

När detaljplaner för nya 
bostäder i centrala Älväng-
en ska antas stoppas de av 
Länsstyrelsen. Myndigheten 
som har till uppgift att be-
vaka att ny bebyggelse som 
planeras blir lämplig med 
hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet anser att bul-
lernivån är för hög. Därmed 
hotas hela grundidén med 
en utbyggd central bostads-
bebyggelse från Surte i 
söder till Älvängen i norr.

Det är en käftsmäll som 
heter duga. Göteborgsre-
gionens tillväxt begränsas 
och Ale kommuns expansion 
begränsas kraftigt. Hand-
larna får inga fl er kunder 

att konkurrera om, skatte-
intäkterna lär inte växa som 
beräknat och egentligen blir 
det bara bostadsbristen som 
får en tydligare position.

Frågan är av en helt 
avgörande dignitet, varför vi 
får utgå från att alla parter 
gör sitt yttersta för att lösa 
problemet. Som alltid är 
det emellertid någon som 
måste bära ansvaret. När 
en hel region stirrar med 
förbannade ansiktsuttryck 
är jag rädd för att ingen vill 
räcka upp handen. Å andra 
sidan lär det inte behövas 
särskilt avancerad juridik för 
att hitta den skyldige. Tra-
fi kverket hade till uppgift 
att bygga en fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Ett av syftena var att höja 
trafi ksäkerheten, ett annat 
var att skapa förutsättningar 
för fl er att nyttja kollektiv-
trafi ken. Detta skulle bland 
annat ske genom ny bebyg-
gelse i Götaälvdalen. Denna 
skulle göras möjlig genom 
att buller- och vibrations-
nivåerna dämpades 
kraftfullt med den nya 
infrastrukturen. Om 
färska bullermätning-
ar nu visar att så inte 
har skett, utan att 
Länsstyrelsen med 
hänsyn till människ-
ors säkerhet stoppar 
pågående detaljplaner 
på grund av oljud 

från väg- och järnväg kan 
ansvaret bara ligga på den 
som byggt väg och järnväg. 
Trafi kverket måste syna sina 
egna kort och fundera på 
vad som har gått snett.

För Ale kommuns del 
gäller det att inte tappa tron 
– och framför allt inte farten 
– i de pågående projekten. 
Bostäderna måste fram 
och bullernivån…ja, den 
måste bara lösas! Det är inte 
rimligt att staten investerar 
15 miljarder kronor i ny in-
frastruktur för att underlätta 
tillväxten i Göteborgsregio-
nen och sedan låta en annan 
statlig myndighet sätta 
stopp. Det är dags för Ale 
kommuns företrädare att 
bullra på alla nivåer.

Dags att bullra!

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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0303-33 37 33
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0303-33 37 39
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0704-92 35 07
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0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
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info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

bjuder på musikaliska  
ljusglimtar i höstmörkret

Höstkonsert

Lördag 15 november kl 18:00
Smyrnakyrkan, Älvängen
Fri entré
Konserten stöds av ABF

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL       400 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  

för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

PRO ALE NORRA

Kvartals/Höstmöte
Onsdag 12 nov, kl 15.00 
i Medborgarhuset, Ledet 

Mötesförhandlingar med 2015 års  
budget och verksamhetsplan

Kaffe och smörgås

Underhållning av Thorsten och Kent

Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala
eller tryckta 
medier?

Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

BOHUS SCOUTKÅR 
FIRAR 50 ÅR 

med öppet hus i scoutgården
22 november kl 11-15

Välkomna!

Vi som vill träffas efter kl 18 anmäler 
oss till: styrelsen@bohus-scout.se

eller till Göran på tel 0708-19 15 97 
senast 16 november

Vi rättar...
I annonsen för Smartpho-
neexperten.se angavs fel 
telefonnummer. 
Rätt är: 0730-810 779


