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Trots mycket dåligt väder 
med snöglopp och halka 
hade cirka 150 personer 
sökt sig till Skepplanda 
Bygdegård för årsmöte och 
redovisning av verksamhets-
året 2014 för SPF Seniorerna 
Skepplanda–Hålanda.

Föreningens ordförande 
Laila Johansso n hälsade 
den talrika publiken hjärtligt 
välkommen, och förklara-
de mötet öppnat. Därefter 
vidtog parentation över de 
17 medlemmar som avlidit 
under året. Till att leda års-
mötesförhandlingarna valdes 
Bo Björklund.

Verksamhetsberättelse och 
resultat- och balansräkning 
redovisades, och enligt revi-
sorernas förslag, beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året.

Vad som i övrigt beslu-
tades kan nämnas: Styrel-
semedlemmar erhåller 100 
kronor vid närvaro på styrel-
semöte.  Årsavgiften för 2016 
är oförändrad, 170 kronor. 
Laila Johansson omvaldes 
enhälligt till ordförande för 
föreningen. Samtliga styrel-
semedlemmar omvaldes.

Valberedningen, som be-
stått av Lalla Jonasson, hade 
gjort ett mycket gott arbete, 
och sett till att det fanns 
full besättning i samtliga 
kommittéer.

Ordförande Laila Johans-
son lämnade information om 
namnbytet som i framtiden 
skall vara SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda.

Mötet uppdrog åt sty-
relsen att bjuda in distrik-
tets ordförande och tillika 
medlemmen i förbundssty-
relsen, Kjell Hansson, till ett 
kommande månadsmöte, och 
då lämna en information om 
ekonomin inom förbundet. 

Efter avslutade förhand-
lingar intogs scenen av en 
grupp damer iklädda röda 
hattar och lila kläder, samt 
ett fyrsträngat instrument, 
vid namn ukulele. De bjöd på 
ett antal trevliga sånger och 
några historier. Det var ett 
mycket uppskattat inslag.

Efter kaffe med smörgåsar 
och sedvanliga lotterier, var 
det så dags för besökarna på 
årsmötet att vända hemåt 
igen efter ett mycket trevligt 
årsmöte.

Gerhard Andersson

Årsmöte med 
SPF Seniorerna 
Skepplanda– 
Hålanda

Frustration över framtida buller
ALE. En ny fyrfältsväg 
och dubbelspår med 
pendeltåg ska göra Ale 
till en kraftfull tillväxt-
kommun.

Attraktiva lägenheter 
i stationsnära lägen är 
en vision som delas av 
både exploatörer och 
Ale kommuns företrä-
dare.

Idag hänger visionen 
på konsulternas för-
måga att hitta buller-
dämpande åtgärder för 
järnvägstrafiken.

Sektor samhällsbyggnad i 
Ale kommun och aktiva ex-
ploatörer präglas nu främst 
av en påtaglig frustration. 
Aktuella detaljplaner i Äl-
vängen har stoppats av Läns-
styrelsen med hänvisning till 
beräknade bullernivåer om 
20 år. Dagens ljudnivå är ac-
ceptabel, men när Trafikver-
ket följer den politiska viljan 
om en ökad spårbunden tra-
fik kommer bullernivån att 
stiga i samma takt. Länssty-
relsen bedömer att det krävs 
bullerdämpande åtgärder re-
dan idag om det ska byggas 
nya lägenheter.

–  Så fungerar all bostads-
planering. Vi måste titta 
20 år fram i tiden och när 
Länsstyrelsen ska godkänna 
detaljplaner för byggnation 
av stationsnära lägenheter 
tillfrågar de självklart Tra-
fikverket om den framtida 

trafikmängden, då framkom-
mer att bullernivån kommer 
att stiga eftersom målet är 
att öka både gods- och per-
sontrafiken fram över, säger 
sektorchef, Carita Sandros.

Juridiskt låter det dock 

märkligt att kommunen 
godkänner en järnvägsplan, 
där Trafikverket uppger en 
trafikmängd och en beräk-
nad bullernivå för att sedan 
meddela att den kommer att 
bli betydligt större. Det på-

verkar då i sin tur hela den 
kommunala bostadsplane-
ringen.

– Ja, det är lite frustreran-
de, men en enskild kommun 
kan inte stoppa samhällsut-
vecklingen som nu tydligt 
anger att järnvägen ska prio-
riteras i framtiden. Den sto-
ra frustrationen är ändå att 
vi måste hitta ett sätt att lösa 
de framtida bullernivåerna 
redan idag, innan problemet 
ens har uppstått för att få till 
stånd en byggnation, säger 
Carita Sandros.

Konsultuppdrag
Sektor samhällsbyggnad 
lämnar nu ut ett konsultupp-
drag med uppgiften att hitta 
alternativa bullerdämpande 
åtgärder. Till nästa möte 
med Trafikverket ska kom-
munen presentera konkreta 
förslag på vad som kan göras.

– Det handlar främst om 
att se de tekniska möjlighe-
terna. Ekonomi och genom-
förande får vi diskutera i näs-
ta skede. Nu är frågan hur vi 
kan dämpa det framtida bull-
ret från järnvägen så effektivt 

som möjligt, berättar Carita.
Men bullret från järn-

vägen måste väl vara Tra-
fikverkets ansvar?

– När bullernivåerna upp-
står, det vill säga om 20 år, 
är det Trafikverkets ansvar 
att vidta åtgärder för den 
befintliga bebyggelsen. Det 
som är svårt i vår situation 
är att vi vill bygga nu och för 
att få igenom detaljplanerna 
vill Länsstyrelsen se vilka 
bulleråtgärder som planeras. 
När dessa måste vara på plats 
täker vi diskutera med myn-
digheten. Det är komplext, 
men först måste vi ta reda 
på vad som är möjligt att ge-
nomföra och självklart få en 
indikation på kostnaden.

Vem som ska ta notan vill 
Carita Sandros inte spekule-
ra i, men det finns bara tre 
parter. Trafikverket, kom-
munen och exploatörerna. 
Hamnar den i knät på bygg-
herrarna lär intresset för att 
förverkliga samhällena med 
de stationsnära lägenheterna 
stanna vid en vision.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Frustration. För lite mer än två år sedan invigdes Alependeln. De kraftigt förbättrade kommunikationerna mellan Ale och såväl Gö-
teborg som Trollhättan har höjt attraktionskraften. Tanken var att kunna erbjuda stationsnära lägenheter, men Länsstyrelsen har 
stoppat tre aktuella detaljplaner med hänvisning till att bullernivån från järnvägen kommer bli för hög – om 20 år. 
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