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Provsträcka för nya järn-
vägen byggs i Nödinge
Nu pågår byggnation av en provsträcka med kalkcement-
pelare för den nya  dubbelspåriga järnvägen. Provsträckan 
ligger väster om den nuvarande järnvägen och strax söder om 
 Nödinge småbåtshamn. 

Arbetet utförs av Peab och kommer att pågå måndag-fredag 
kl. 06.00-22.00. I början av september planeras provsträckan 
vara klar. 

De stora kalkcementmaskinerna ger ifrån sig ett vinande ljud 
som kan upplevas  störande. Byggnationen innebär också en 
hel del anläggningstrafi k på E45. Vi ber om  överseende med 
eventuella störningar. 

Mer information
• Delprojektledare Anders Nordeman, telefon 031-63 11 04
• Projektets webbplats – www.banavag.se
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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden
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FFNS Arkitekter AB • Trivselhus • Trollängen Bostads AB • Vårgårdahus

20–22 april
Fre: 15–19

Lör-sön: 10–16

Upptäck 
Alingsås attraktiva 
bostadsutbud och 
de klimatsmarta 
husen.

www.alingsas.se

Fredag 6 april

Misshandel i Nol
Relationsbetingad misshan-
del i Nol. En yngre kvinna blir 
slagen.

En brevlåda sprängs i Nol.

Lördag 7 april

Anlagd brand
Larm om en anlagd brand 
inkommer till räddningstjäns-
ten. En bil och två campingvag-
nar brinner i Skepplanda. Plat-
sen är nu avspärrad och tek-
nisk undersökning kommer 
att ske.

I samband med en fest i 
Älvängens Folkets Hus sker en 
misshandel. Målsägande får ta 
emot knytnävslag av en okänd 
gärningsman. Från festen rap-
porteras också flera stölder av 
mobiltelefoner och kameror.

Söndag 8 april

Narkotikabrott
En 21-årig man grips misstänkt 
för narkotikabrott, eget bruk. 
I samband med gripandet gör 
sig mannen också skyldig till 
våldsamt motstånd samt ska-
degörelse.

En man i 45-årsåldern miss-
handlas av en okänd man i Nol. 
Målsägande får uppsöka Kung-
älvs sjukhus.

Tisdag 10 april

Falskt larm
Någon ringer och säger att det 
brinner på Södra Klöverstigen 
i Nödinge. Räddningstjänsten 
rycker ut, men någon brand 
syns inte till. Polisen rubricerar 
brottet som falskt larm.

Onsdag 11 april

Inbrott
Nattligt inbrott på Rödjans väg 
i Nödinge. Tjuvarna tar sig in i 
en lokal och bryter upp ett kas-
saskåp.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/4 – 12/4: 34. Av 
dessa är tolv skadegörelse och 
sex bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Snart har vi snöfria år i Västra Götaland
NÖDINGE. FN kommer 
med hotande klimat-
rapporter, polarisarna 
smälter och i mars 
mättes den varmaste 
temperaturen i Västra 
Götaland sedan 1800-
talet. 

Är syndafloden på 
väg? 

Det frågade klimat-
experten Ylva Rylander 
under en föreläsning om 
växthuseffekten i ons-
dagskväll. 
Bland alla tecken och varning-
ar kring klimatförändringar kan 
det vara svårt för gemene man 
att reda ut vad det egentligen 
innebär, och vad man kan göra 
för att förbättra läget. I början 
av klimatexperten Ylva Rylan-
ders föreläsning i gymnasiets 
musiksal får en närbild av vår 
stora, brinnande sol symbolise-
ra uppvärmningen av jorden.

– Jordens medeltemperatur 
ökar dramatiskt på grund av 
människans förbränning av fos-
sila bränslen, berättar hon. 

Vid förbränning av kol, olja, 
bensin och diesel bildas koldi-
oxid och det är främst koldi-
oxiden som orsakar att jorden 
värms upp. 

När medeltemperaturen 
höjs kommer exempelvis Aus-
tralien och länder i Afrika, som 
redan idag lider svårt av torka, 

att drabbas av ännu svårare 
torkperioder. Samtidigt smäl-
ter många glaciärer och polari-
sarna vilket höjer havsnivån och 
många platser, där det idag bor 
människor, kommer att sväm-
mas över. När det gäller Sverige 
finns det en farhåga om att golf-
strömmen kommer att upphö-
ra. Det är golfströmmens varma 
vatten och väder som gör det 
mildare i Sverige än vad bredd-
graderna egentligen tillåter. 
Om strömmen skulle upphöra 
kan hela Europa bli 5-10 grader 
kallare.

– Många frågar om stormen 
Gudrun berodde på klimat-
förändringarna. Klimatforska-
re vågar inte säga säkert att det 
var så men, det man kan säga, 
är att sådana stormar kommer 
att bli vanligare, säger Ylva Ry-
lander.

SMHI:s klimatavdelning, 
Rossby Centre, har tittat när-
mare på hur klimatförändring-
en påverkar Sverige fram till 
2100. I Västra Götaland beräk-
nar man bland annat att årsne-
derbörden kan öka med upp 
till 30 procent och att årsme-

deltemperaturen kan öka med 5 
grader. Om 60 år kan vi få helt 
snöfria vintrar och minst en vär-
mebölja per år. 

FN:s klimatpanel kommer 
under 2007 att publicera fyra 
rapporter om klimatföränd-
ringen. Panelen består av värl-
dens främsta forskare som un-
dersökt vad som orsakat för-
ändringarna men också förut-

spått vad som kan hända fram 
till 2100. Den första rapporten 
kom i mars och fick stor upp-
märksamhet i media. 

– Det har varit mycket om 
klimat i media den senas-
te tiden, säger Ylva Rylander. 
Och det är ju jättebra att infor-
mationen når ut. Men det kan 
vara svårt att veta vad man som 
privatperson kan göra för att 

minska koldioxidutsläppen och 
klimatförändringen.

Bara genom att hålla hastig-
heten ute på vägarna kan man 
hjälpa till att minska utsläppen. 
Man kan också välja att cykla, gå 
eller åka kollektivt och att åka 
tåg istället för flyg. 

VAD KAN DU SJÄLV GÖRA
• Cykla, gå, åk kollektivt.
• Välj tåg istället för flyg.
• Köp Bra miljöval-produkter.
•  Köp en energisnål bil eller en 

miljöbil.

• Håll hastigheten.
• Välj vind-, sol- och vattenkraft.
• Köp lågenergilampor.
•  Låt inte tv:n stå på stand by utan 

stäng av.

VÄXTHUSEFFEKTEN
Temperaturen på jorden blir 
varmare och varmare. Det är främst 
våra utsläpp av koldioxid från 
förbränning av fossila bränslen och 
andra växthusgaser som är boven 
i dramat. Vägtrafiken och vår ener-
gianvändning står för största delen 
av utsläppen. Den ökade värmen får 

negativa konsekvenser för miljön 
och ekosystemen och det räcker 
med en temperaturökning på några 
få grader för att hela jordens klimat-
system ska sättas ur spel.

Källa: Svenska 
naturskyddsföreningen

När jordens medeltemperatur höjs kan vi förvänta oss extremare väder som exempelvis häftigare skyfall. Genom att välja När jordens medeltemperatur höjs kan vi förvänta oss extremare väder som exempelvis häftigare skyfall. Genom att välja 
energisnåla alternativ i vardagslivet kan man som privatperson hjälpa till att minska klimatförändringarna. energisnåla alternativ i vardagslivet kan man som privatperson hjälpa till att minska klimatförändringarna. 

– Ylva Rylander föreläste om klimatförändringens effekterföreläste om klimatförändringens effekter
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