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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Nu har vi även Nu har vi även 
kulglass!kulglass!

Älvängen • tel. 74 68 51

NÖDINGE. I onsdags blev ord 
till handling.

Långt över tio års plane-
ring är till ända, nu byggs E45 
ut till en fyrfältsväg mellan 
Göteborg och Trollhättan.

I paketet på 4 miljarder 
ingår också en dubbelspårig 
järnväg och fem pendelstatio-
ner.

Ale kommun går i och med onsdagens 
"första spadtag" för utbyggnaden av 
infrastrukturen mellan Göteborg och 
Trollhättan in i en ny epok.

– I Ale är det redan idag nära till 
det mesta; boende, jobben, naturen, 
tillväxten och storstan. Med förkor-
tad restid blir vårt utgångsläge ännu 
bättre och vi märker nu att intresset 
för Ale är större än tidigare, sa kom-
munalråd Jarl Karlsson (s).

Infrastrukturminister, Åsa Tor-
stensson (c), borrade ner 22 meter 
kalkcementpelare i marken och in-
ledde därmed ett av Sveriges störs-
ta infrastrukturprojekt någonsin. Allt 
skedde inför ett stort mediauppbåd.

Läs mer på sid 15

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

KAMPANJ

59:-
Gäller 135-fi lm (24 & 36) och 

APS-fi lm (25 & 40)

Mellan 10/4 och 24/4 
kostar det bara

Vill du ha dubbla 
kopior kostar det 79:-

med

Tel 0303-74 60 76

Från ord till handlingFrån ord till handling
– Nu är väg- och järnvägsutbyggnaden igång – Nu är väg- och järnvägsutbyggnaden igång 

Upptäck populära Ale!
Välkommen på Bodagarna, lördag 5/5 kl 10–15 och söndag 6/5 kl 12-15 i Ale Gymnasium

På Bodagarna presenteras lägenheter, villor och radhus i populära Ale • Ta av mot Ale Torg / Nödinge från E45 • Mer info fi nns på www.ale.se

Infrastrukturminister, Åsa Tor-

stensson (c), inledde igår det 

praktiska arbetet med utbygg-

naden av väg- och järnväg 

mellan Göteborg och Trollhät-

tan. Det är en stor utmaning, 

inte minst med hänsyn till de 

geotekniska förutsättningarna. 

På sträckan Agnesberg-Älväng-

en krävs inte mindre än 600 mil 

kalkcementpelare. Den första 

borrade Åsa Torstensson ner i 

Nödinge i onsdags. 

Foto: Allan Karlsson

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

 ...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
 •MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 

SexSex

+
Hålstensvägen 6 • www.inlaggsmakaren.se

Boka tid!
0303-74 61 47

ÖPPNINGS-

SKOINLÄGG FÖR ENDAST

1000:-
GÄLLER HELA MAJ -07

ÖPPNINGS-

2 MAJ SLÅR VI2 MAJ SLÅR VI   
UPP DÖRRARNA  UPP DÖRRARNA

I ÄLVÄNGEN! I ÄLVÄNGEN!

För tidsbokning ring 
0303-74 84 40

   u öppnar vi 

äntligen vår egna salong
NN   u öppnar vi 

äntligen vår egna salong

ÖPPET HUS 10 MAJ
Öppet hela dagen.

Välkomna!

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

Rydéns nya 
bilhall
öppnar

inom kort!

Grönnäs 0303-33 60 87/0303-33 61 20


