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Byt startsida på internet! 
Är du boende i Göta älvdalen eller trafi kerar sträckan på 
väg eller järnväg? www.banavag.se kan bli din viktigaste 
 informationskälla de närmaste fem åren.

Fördjupa dig i all tänkbar information om BanaVäg i Väst – 
 utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår mellan  Göteborg 
och Trollhättan. Här kan du hålla koll på senaste trafi k-
informationen eller fördjupa dig i områden som förorenad 
mark, strandängar och markstabilisering.

Du är också välkommen att besöka vår utställning i Nol på 
torsdagar kl. 14.00-18.00 eller ringa 020-40 35 00. 

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

www.banavag.se

En gatukökslegend går 
i graven efter 53 år
ÄSKEKÄRR. 1955 – på 
självaste 1:a maj – öpp-
nade Herbert Wall gatu-
köket i Äskekärr.

Knappt 53 år senare 
tar han adjö för att 
lämna plats åt nya 
vägen.

– Det är inte utan att 
det kommer att kännas. 
Många är ju uppväxta 
på min korv, säger 
gatuköksföreståndaren.

Nedräkningen har börjat. 
Söndagen den 16 decem-
ber går en gatukökslegend i 
graven. Walls kiosk har lösts 
in av Vägverket för att bereda 
plats åt vägutbyggnaden. Nä-
ringslivsbolaget, Ale Utveck-
ling AB, var först på plats 
för att inleda avtackningen 
av Herbert och Kent Wall. 
Under de fyra återstående 
veckorna lär det bli åtskilli-
ga fler som tackar gatukökets 
trotjänare.

– Vi har många trogna 
kunder och en del reser rik-
tigt långt för att få äta vår nä-
ringsrika mat, berättar Her-
bert.

– I somras avslöjade en 
tyska att hon faktiskt stan-

nat till hos oss varje sommar 
sedan 1970. När jag berätta-
de att det var sista sommaren 
gick hon omedelbart till bilen 
och hämtade en chokladkar-
tong, så vissar har redan inlett 
avtackningen.

Herbert var plåtslagare på 
Eriksberg när idén om att 
bygga ett gatukök dök upp.

– Jag visste väl inte bättre, 
så jag gjorde slag i saken och 
här har jag blivit kvar.

Till våren hade det blivit 53 
år i ett och samma gatukök. I 
34 av dem har han haft säll-
skap av sonen Kent.

Ingen guldklocka
– Fast jag har fortfarande inte 
fått någon guldklocka, säger 
Kent och skrattar.

För den yngre generatio-
nen Wall väntar troligtvis 
några år bakom ratten på en 
långtradare, men för Herbert 
är det livet som pensionär som 
lockar.

– Jag är ju 79 så det kanske 
är på tiden. Nu ska jag för-
söka hinna göra allt som jag 
tidigare försummat. Det blir 
nog bra även om jag kommer 
att sakna alla trevliga kunder. 
Många har växt upp på min 

korv – en del har redan hunnit 
gå bort, det är förfärligt men 
också ett bevis på att det har 
blivit några år i kiosken.

Mycket har hänt under de 
gångna 53 åren, inte minst 
prismässigt.

Varmkorv 50 öre
– När jag startade kosta-
de en varm korv 50 öre och 
med bröd ytterligare 25 öre. 
Under 70-talet var det strå-
lande tider. Vi hade hela fa-
miljer som kom för att äta 
middag, men nu har priserna 
stigit och konkurrensen från 
främst pizzeriorna har gjort 
att kön inte längre ringlar sig 
så lång, berättar Herbert.

Kioskens utsatta läge har 
medfört att Herbert fått till-
bringa åtskilliga nätter i Äs-
kekärr. Med jämna mellan-
rum har han fått jaga iväg in-
kräktare – något han säkert 
inte kommer att sakna.

Det är en stolt gatuköks-
föreståndare som ser tillba-
ka på sina många år i kiosken. 
Många gånger har han poäng-
terat vikten av sitt yrke.

– Att vara gatuköksföre-
ståndare är det finaste man 
kan bli. Att få servera närings-
rik mat till ansvarsfulla män-
niskor som är noga med vad 
de stoppar i sig är en ära.

Om fyra veckor får alla 
kostmedvetna hitta en ny le-
verantör av näringsrik mat.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Näringslivsbolaget Ale Utveckling, Kjell Lundgren och Jerry Brattåsen, var först ut med att 
tacka Herbert och Kent Wall för många års företagande i Ale. Den 16 december stänger Walls 
kiosk för gott. Vägverket ska nu förbereda för vägutbyggnaden.

– Om fyra veckor stänger Walls kiosk för gott

WALLS KIOSK 1955-2007
Startade: 1 maj 1955.
Stänger: Söndag 16 december 2007.
Om att bli inlöst av Vägverket: 
"De var väldigt tillmötesgående och 
skötte förhandlingen väldigt bra."

En halv special 1955: 1:-
En halv special 2007: 29:-
Övriga priser 1955: Varmkorv 50 
öre, bröd 25 öre, mos 50 öre och en 
Läkerol 50 öre. 

Riktiga män kör traktor
USPASTORP. För första 
gången arrangerades ett 
stubbrace för traktorförare 
i Uspastorp.

Enda kravet för delta-
gande var en egen trak-
tor med minst 30 år på 
nacken.

– Efter detta hoppas vi 
kunna bilda en förening för 
ägare till veterantraktorer, 
säger Kurt Jannesson, en 
av deltagarna.
I strålande solsken, om än något 
kallt, avgjordes premiärtävlingen i 
stubbrace för veterantraktorer. Det 
skedde på Roland Johanssons mark 
i Uspastorp och uppslutningen var 
mycket god från såväl deltagare som 
publik. Totalt räknades 17 ekipage 
in, varav 15 kom till start.

Alla fick köra en utstakad bana 
två gånger på tid. Förutom att köra 
så fort som möjligt gällde att inte 
röra vid någon av portarna, då blev 
det tidstillägg. Finalen avgjordes 
över två varv på tid.

Suverän slutsegrare blev Kent 
Mattsson som med en 54-årig 
trotjänare aldrig var riktigt hotad.  
Han vann sex sekunder före tvåan 
Ronny Bengtsson. Bronsmedal-
jen gick till Klaes Andersson som 
liksom de två övriga körde en trak-
tor av fabrikat Fergusson.

Det pratades mycket traktor i 
Uspastorp denna lördag, varav ett 
citat etsade sig kvar: "Vissa killar 
har bilder på tjejer – riktiga killar har 
bilder på traktorer."

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kent Mattsson med sin Fergusson, 1953, gjorde processen kort med 
sina konkurrenter. Han vann stubbracet i överlägsen stil.

Kent Mattsson i egen hög person.


