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E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen
Peter, Nicklas, Robban och Linus  

hälsar er välkomna.  Månd-fred  9-18 lörd 10-15

219.000 kr

0303-24 80 10,  0303-23 08 08

Nissan X-Trail 2,2 dci 
136Hk SUV -05 Silvermetallic 5.500 mil 

DIESEL

Jag misstänker att Väst-
trafik vill ge Aleborna 
någon slags modernistisk 

skapelse på respektive sta-
tion, i betong, glas och plåt, 
har jag fel?

Jag önskar hur som helst 
att Älvängen får en vänt-
salsbyggnad som liknar det 
gamla BJ stationshuset (avser 
alltså utsides) istället för 
någon modernistisk skapel-
se som de andra stationerna. 
Många människor är trötta 
på såväl sovjet-arkitektur 
som USA-dito, vi önskar oss 
ofta något annat. Inom järn-
vägen var man förr i fram-
kanten i formgivning och ar-
kitektur, tyvärr ses ofta tek-
nikhistoria över axeln och 

alt gammalt skall bort, eller 
rättare sagt är sedan länge 
redan borta. Men, är det fel 
med nostalgi och trivsel? 

I Älvängen har både all-
mänhet och politiker saknat 
och sörjt sitt fina stationshus 
mer än de saknade själva tåg-
trafiken. En väntsalsbyggnad 
på järnvägsstationen skall 
enligt min mening därför 
ges ett yttre som exakt liknar 
den gamla byggnaden. 
Kanske i skala 1:2 eftersom 
den var ganska stor. 
I Lödöse och Gamlestaden 
kan man formge i medelti-
da stil (medeltida städer som 
ni säkert minns). Inuti kan 
väntsalsbyggnaderna själv-
klart vara toppmoderna med 

toaletter och kiosker, men 
låt oss slippa fler pizzerior på 
stationerna.

Ett alternativ som Väst-
trafik kan överväga är en 
standardväntsal i traditionell 
stil som kan ersätta glasku-
rerna på de större stationer-
na. Låt oss slippa fler fuling-
ar som Lerum och Mölndals 
stationer!

För övrigt undrar jag 
varför ni överhuvudtaget 
fortsätter med idén om att 
vända lokaltåg i Älvängen, 
jag hävdar att det alltid blir 
dålig beläggning åt endera 
riktningen eftersom Ale har 
en mycket låg inpendling. På 
80-talet var det f.ö. tal om 
att vända lokaltåg i Alvhem, 

borde då inte Lödöse vara 
ert alternativ idag ? Låt is-
tället alla tåg gå hela vägen 
till Trollhättan och kör över 
lokalpolitikerna redan från 
början. 

Till sist, blir det motorväg 
så finns ingen direkt mening 
med ett lokaltåg i Ale 
kommun, bilen segrar då på 
alla fronter, i alla jämförel-
ser. Om dubbelspåret byggts 
utan motorväg som först var 
meningen hade det varit en 
annan sak. Rota fram K-kon-
sults utredning om dubbel-
spår på Bergslagsbanan från 
1988 igen och slopa motor-
vägen!

Daniel Rondslätt

Tankar kring stationer i Ale

ALE. Antalet arbetslösa 
blir allt färre.

Många branscher går 
framåt, arbetslösheten 
har sjunkit från 4,4 
procent till 3,4 procent, 
och en tredjedel av de 
arbetslösa hittar nya 
jobb inom tre månader. 

– Framförallt byggbranschen 
går bra, snickare har inga som 
helst problem att få jobb, säger 
Maria Sahlén, arbetsförmed-
lare i Ale.

Dessutom går tillverk-
ningsindustrin väldigt bra 
men det kan vara svårt att re-
krytera folk.

 – Problemet är att dagens 
företag har inte tid att lära 
upp exempelvis nyutexami-
nerade svetsare. De kan ha 
fallenhet och begåvning för 
yrket men saknar yrkeskom-
petens och det är synd, säger 
Carina Wickström, chef på 
arbetsförmedlingen i Ale.

– Vi saknar även förskolelä-

rare och fritidspedagoger. Det 
är ingen som utbildar sig till 
det, då är lärare mer populärt, 
säger Maria Sahlén.

Men idag är människor mer 
villiga att ställa om sig från ett 
jobb till ett annat under en viss 
period i livet.

– 10 år tillbaka så såg det 
inte ut så här, men nu ser ar-
betsmarknaden bra ut. Det är 
många fördelar med att folk 
rör på sig. Förr vågade man 
inte byta jobb men nu vågar 
människor röra på sig, säger 
Carina Wickström.

På arbetsförmedlingen i 
Ale finns en företagsgrupp 
där varje arbetsförmedla-
re specialiserar sig på en viss 
bransch. 

– Allt fler företag har näm-
ligen börjat höra av sig till oss 
för personlig service och ber 
oss plocka fram lämpliga per-
soner, säger Maria Sahlén.

Husvisning i Älvängen

Säljs av Byggs av

Välkommen den 11 mars, kl. 13-15

Derome Förvaltning uppför sexton villor i Emmy-
lund. Här omges du av vacker natur och goda 
kommunikationer. Vi erbjuder villor i tre olika 
utföranden. Husen säljs med äganderätt och du kan 
flytta in från mars 2007. Vi ger dig möjlighet att bo 
tryggt i vackra hus! Prisexempel, enplansvilla 119 m2

inkl. carport och förråd, från 2 606 000 kr.

Vid frågor kontakta BoKnuten Göteborg, Carin 
och Stefan, tel. 031-69 00 34. Vägbeskrivning: 
Älvängen centrum, vänster vid Göteborgsvägen, ca 
1 km, vid fotbollsplan ta höger Emmylundsvägen, 
se skyltar mot visningshuset. 
Läs mer på www.deromeforvaltning.se.

Arbetslösheten minskar i Ale

Byggsektorn är fortsatt stark och snickare har inga problem 
att sysselsätta sig.

TEXT
Silvia Rydberg

silvia@alekuriren.se

Daniel Rondslätt om järnvägsutbyggnaden


