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Älvängen
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Gott nytt år!Gott nytt år!Älvängen • tel. 74 68 51

ÄLVÄNGEN. Tillgänglighe-
ten i det svenska samhäl-
let går trögt.

Men det finns undan-
tag.

Handelsbanken och Ica 
Supermarket i Älvängen 
har på eget initiativ 
anpassat marknivån 
utanför entrén.
Ansvaret för att göra allmänna loka-
ler tillgängliga för alla är fastighetsä-
garens – och ingen annans. Före 2010 
ska alla enkelt avhjälpta hinder vara 
åtgärdade.

– Men det går väldigt trögt. Just nu 
gläds vi istället åt alla enskilda initia-
tiv som hyresgäster och butiksinneha-
vare tar. Egentligen är det fel för kost-
naden ska fastighetsägarna stå för, 
säger Rolf Johansson, De handikap-
pades riksorganisation i Ale.

Läs 16

Handelsbanken och Rikard 
Sällberg får beröm av DHR.

Miljöstipendie till 
Föreningen Svanen

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

En bil körde ut från Alafors på väg söderut, men kolliderar omgående med en bil på väg norrut. Orsaken ville räddningstjänsten 
inte tala. – Det får utredningen visa, sa räddningsledare Jon Pile som fick ta hand om tre små barn när mamman skars loss 
från förarsätet. Traumat var ett faktum och scenerna beskrevs som mycket otäcka. Alla fördes till sjukhus.

Mamman fastklämdMamman fastklämd
– Svår trafikolycka i Alafors i torsdagskväll
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Julafton öppet till 14

Nyårsafton öppet till 20
Alla andra dagar öppet till 24

Älvängen 0303-74 60 61

God jul ochGod jul och
Gott nytt år!Gott nytt år!

FruktFrukt&&
GrönsaksGrönsaks

HusetHuset

Öppet varje dag 
jul&nyår

Choklad

Torkad Frukt

Godis

Nötter

GodJul &GodJul &
GottNyttÅrGottNyttÅr

Vi önskar alla en

Fruktkorgar från 250:-
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Fyrverkerier

ALAFORS. En allvar-
lig olycka inträffade vid 
trafikljusen i Alafors i 
torsdagskväll.

I en av bilarna satt 
tre barn, 2, 5 och 7 år 
gamla.

Likt ett mirakel kla-
rade sig barnen medans 
mamman satt fast-
klämd i förarsätet.

– Det var rätt otäcka scener 
med tre barn som sprang runt 
olycksplatsen samtidigt som 
vi skar loss mamman, berättar 
räddningsledare Jon Pile.

Fem ambulanser kallades 
till olycksplatsen och samtli-
ga inblandade fick transpor-
teras till sjukhus. Barnen rap-
porteras vara tämligen oskad-
da, liksom föraren i den norr-
gående bilen.

E45 stängdes av i 45 mi-
nuter.

Älvängen 0303-74 80 55

Vi önskar alla våra kunder en

God Jul &God Jul &
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

74 82 10

Tack�till�alla�som�gjort�en�

god�gärning�inför�jul!

Vi är tacksamma och glada för att så många har valt att 
hämta en kungsgran hos oss på m2 och samtidigt skänkt 
en gåva till Göteborgs Stadsmission. Julgransaktiviteten är 
en av de många aktiviteter som m2 anordnar till förmån 
för Göteborgs Stadsmission och deras arbete med att 
hjälpa människor som har det svårt.

Juliga hälsningar från Claes Hellström 
och kollegorna på m2.

FYRVERKERIER 
FRÅN FESTIVAL.

Mittemot Statoil i Lödöse tel. 0520 66 18 80

Vi önskar alla våra
kunder en riktig

Obs! Öppet nyårsafton 10-13


