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Dnr KS.2015.121

Sektor samhällsbyggnad
Handläggare: Pernilla Rokosa
Enhetschef infrastruktur
Tel: 0303-33 04 45
E-post: pernilla.rokosa@ale.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Förslag till ny rondell i
Älvängen centrum
Bo Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen anlägger
en ny rondell i anslutning till där bussarna kör ner till resecentrum.
Området som det föreslås anlägga en ny rondell på är idag för litet för ändamålet och det
skulle behövas köpas in mark för att en byggnation skulle vara möjlig. Väg 1960
Göteborgsvägen i Älvängen centrum är också en statlig väg som Trafikverket ansvarar och är
väghållare för.
Sektor samhällsbyggnad har ett uppdrag att arbeta med centrumutveckling i Nödinge och
Älvängen. Detta arbete pågår just nu för Nödinge. Kommmunstyrelsen startade motsvarande
arbete med fördjupad översiktsplan för Älvängen i våren 2015. Frågor angående infrastruktur
hanteras i detta arbete.

Sektor samhällsbyggnad beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Pernilla Rokosa

Anders Kiani Jansson

Infrastrukturchef

Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2015-06-17
Medborgarförslag angående ny rondell i Älvängen

Ärendet expedieras efter beslut till:
Handläggaren
Verksamhetschef teknik
Samhällsbyggnadschef
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se
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Kommunfullmäktige
För kännedom
Verksamhetschef plan och bygg

Bakgrund
Bo Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen anlägger
en ny rondell i anslutning till där bussarna kör ner till resecentrum.
Området som det föreslås anlägga en ny rondell på är idag för litet för ändamålet och det
skulle behövas köpas in mark för att en byggnation skulle vara möjlig. Väg 1960
Göteborgsvägen i Älvängen centrum är också en statlig väg som Trafikverket ansvarar och är
väghållare för.
Sektor samhällsbyggnad har ett uppdrag att arbeta med centrumutveckling i Nödinge och
Älvängen. Detta arbete pågår just nu för Nödinge och ambitionen är att arbetet med
centrumutveckling av Älvängen skall påbörjas hösten 2015.

Remissyttrande
Ärendet har via KS skickats för handläggning till sektor samhällsbyggnad, Pernilla Rokosa,
Dnr KS2015.121

Sektorns samhällsbyggnads bedömning
Sektorns bedömning avseende medborgarförslaget om att Ale kommun skall anlägga en ny
rondell i södra Älvängen avslås.
Motivet till avslaget är att sektorn samhällsbyggnad har som uppdrag att arbeta fram en
fördjupad översiktsplan/centrumutveckling för Älvängen centrala delar och frågor angående
infrastruktur kommer att hanteras i detta arbetet.
Göteborgsvägen genom Älvängen är också en statlig väg som Trafikverket ansvarar och är
väghållare för.
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