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Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

NYA LOKALER!
OLJEBYTE • DRAGKROKAR
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ÖPPET MÅN-FRED 08.00-17.00 LUNCH KL 12.00-13.00
0303-74 99 55

Markus Börjesson

AC & 
BILREPARATION

ÄLVÄNGEN

TORSDAG 1 NOVEMBER 
ÖPPNADE JAG I ”ALE DÄCK 
& AVGAS” F D LOKALER PÅ 
HÅLSTENSVÄGEN 4 
I ÄLVÄNGEN. VÄL MÖTT!

ÖPPNINGSERBJUDANDEN
175/65 x 14 535:-535:-
185/65 x 14 570:-570:-
185/65 x 15 600:-600:-

195/65 x 15 625:-625:-
205/55 x 16 840:-840:-
215/55 x 16 925:-925:-

Återvinningsavgift, montering & balansering tillkommer

BUDGETDÄCK

MÄRKESDÄCK

175/65 x 14 KUMHO Friktion  dubb 775:-700:-700:-,

185/65 x 15 KUMHO Friktion 755755:-:-
185/65 x 15 NOKIA Friktion 880880:-:-
185/65 x 15 KUMHO Dubb 800800:-:-
185/65 x 15 PIRELLI Carving dubb  870870:-:-
195/65 x 15 KUMHO Friktion 815815:-:-
195/65 x 15 NOKIA Friktion 865865:-:-
195/65 x 15 KUMHO Dubb 845845:-:-
195/65 x 15 PIRELLI Dubb 900900:-:-
205/55 x 16 KUMHO Friktion 1.0801.080:-:-
205/55 x 16 NOKIA Friktion 1.0251.025:-:-
205/55 x 16 KUMHO Dubb 1.1.085085::--
205/55 x 16 PIRELLI Dubb 1.0251.025:-:-
215/55 x 16 KUMHO Dubb 1.2001.200:-:-
215/55 x 16 PIRELLI Dubb 1.2751.275:-:-

Återvinningsavgift, montering & balansering tillkommer

Endast hjulskifte 250:- drop in eller tidsbokningEndast hjulskifte 250:- drop in eller tidsbokning
Priserna gäller tom 18 november eller så långt lagret räcker.

Ja, man kan fråga? Sven 
Rydén undrar om det 
kanske är tid före en 

folkomröstning, eftersom 
det inte är meningen att 
samhällena i norra delen av 
Ale utvecklas utan helst av-
vecklas. Ska inte Surte och 
Bohus räknas? Här har skett 
en avveckling på alla områ-
den. Nu av biblioteket och 
dess flytt till Glasbruksmuse-
et. Blir det något kvar som är 
värt att kalla museum?

Glasutställningen är 
planerad att flyttas upp 
till andra våningen. Blir 
det handikappsanpassat? 
Resten av museet blir litet 
och trångt. Det är ett fat-
tigdomsbevis att inte ha råd 
med kultur.

Samtidigt i tidningen ett 
förslag om nytt kommun-
hus i Nödinge (sitter ni inte 
bra där ni sitter?). Delar av 
förvaltningen har ju tidigare 
flyttat till Nödinge på grund 

av utrymmesskäl. 
Ett råd: Sluta annonse-

ra om Ale kommun som en 
kommun på frammarsch 
med väl utbyggd förskola, 
skola, gymnasium, äldreom-
sorg och golf, endast 15 mi-
nuter från centrum i Göte-
borg. Stämmer detta? Jag 
tycker det är felaktig mark-
nadsföring.

Invånare i södra delen av Ale

Vad håller på att hända i Ale?

NOL. Nu har Vägver-
ket Produktion och NCC 
tröttnat.

Bevakningsföretaget 
Prefekt har anlitats för 
att få ett stopp på alla 
inbrott som sker i sam-
band med vägutbygg-
naden mellan Nol och 
Nödinge.

– Det är ingen tvekan 
om att det sinkar 
projektet. Ibland kan 
arbetet stå stilla i flera 
timmar i väntan på 
material, säger Lars 
Olsson, platschef på 
Vägverket produktion.

Hittills har verktyg, maski-
ner och bränsle, för ett värde 
av uppskattningsvis 400 000 
kronor, tillgripits från de fö-
retag som är involverade i 
väg- och järnvägsutbyggna-
den i Ale. 

– Vi startade upp vårt 
arbete här i Nol i början av 
september och har redan no-
terat ett antal tillgreppsbrott. 
Vi har haft inbrott i en contai-
ner, maskiner har utsatts för 
skadegörelse och massor med 

diesel har slangats. Dessutom 
har Bana Väg i Väst haft ett 
flertal inbrott på sitt kontor 
där bland annat datorer stu-
lits, säger Lars Olsson.

Inget unikt
Stölder i samband med väg-
byggen är inget unikt för Ale. 
Vägverket Produktion upp-
lever samma problem på de 
allra flesta platser där de drar 
fram.

– Det sker överallt. Tyvärr 
kostar det oerhört mycket 
pengar, plus att det hindrar 
oss i vårt arbete, säger arbets-
ledare Sven-Gunnar Niklas-
son.

– Sedan vet vi inte när 
gränsen går för en grävmaski-
nist som vi har hyrt in. Han 
kanske tröttnar om inbrotten 

och skadegörelsen fortsätter, 
tillägger Niklasson.

Bevakningsföretag
För att komma till bukt med 
problemen har bevaknings-
företaget Prefekt anlitats. De 
kommer att ha en intensiv be-
vakning i området under lång 
tid framöver.

– Vi kanske inte kommer 
att få stopp på inbrotten helt 
och hållet, men vi kan åtmins-
tone få ner antalet brott. Bästa 
skyddet mot inbrott är näm-
ligen närvaro, säger väktare 
Gert Nilsson.

Vägbygget sinkas 
av många stölder
– Nu har 
bevaknings-
företag 
satts in

Christofer Larsson och Gert Nilsson på bevakningsföretaget 
Prefekt i samspråk med Lars Olsson och Sven-Gunnar Niklas-
son på Vägverket Produktion. Parterna har nu inlett ett sam-
arbete för att få ett slut på alla stölder i samband med väg- 
och järnvägsbygget.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


