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Lördagen den 15 mars kl. 11.00-15.00

Banverket och Lemminkäinen bjuder in till en guidad busstur genom den tre kilometer 
långa Nygårdstunneln. Bussen kommer att göra korta stopp vid utvalda platser längs 
 vägen och vi kommer att berätta om tunnelbygget och det kommande dubbelspåret. 

Vid det södra tunnelpåslaget vid Hältorp bjuder vi på lättare förtäring innan det är dags att 
åka tillbaka. Personal från Banverket och Lemminkäinen fi nns på plats för att svara på frågor. 

Bussar avgår från idrottsplatsen i Nygård med start klockan 11.00. Den sista turen avgår 
klockan 14.00. 

Barn är välkomna i målsmans sällskap. 

Välkommen!

Vill du veta mer? 
Kontakta Sara Oscarson, Banverket, telefon 031-10 47 75, 070-329 33 06

Projekt Torbacken–Hede är en del av dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan. 
 Utbyggnaden skapar möjligheter för snabbare och tätare turer för persontrafi ken och ger ökad kapacitet 
för godstrafi ken. Mer information hittar du på www.banavag.se. 

Välkommen på en tur genom Nygårdstunneln

BANAVÄG I  VÄST |  T O R B A C K E N  –  H E D E

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Ombyggnad av väg 1996 genom Lödöse

Vägverket Region Väst genomför just nu ombyggnad av väg 1996 
mellan Lödöse och Nygård. Syftet med ombyggnaden är i huvud-
sak att anlägga gång- och cykelväg, busshållsplatser samt för-
bättra vägens bärighet mellan Lödöse och Nygård. 

Ombyggnadsåtgärderna i Lödöse startar i mars och kommer 
att pågå till midsommar 2008 (v 10-25). I samband med arbetet 
sker en omläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar 
vilket kan ge störningar i vattentillförseln till fastigheter. Mer 
detaljerad information om när och hur vatten och avlopp påver-
kas ges i anslutning till arbetet. 

För närmare information eller frågor kring arbetena, kontakta 
Ulf Antonsson, Vägverket Produktion, tfn 070-219 49 44. 

Övriga frågor kring projektet besvaras av Jenny Adler, projektle-
dare Vägverket Region Väst, tfn 031-63 52 50, e-mail 
jenny.adler@vv.se eller Kristina Johansson, markförhandlare 
Vägverket Region Väst, tfn 031-63 52 31, e-mail 
Kristina.Johansson@vv.se.

Vägverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar ska vara så 
smidig, säker och miljöanpassad som möjligt. Vi har an svar för 
frågor som rör vägar, trafik, fordon och trafikanter.

www.vv.se

Ny tjänst som kräver ett klarläggande

Parkeringsproblem i Bohus

Välbesökt årsmöte hos Folkpartiet Liberalerna

Anders Högström är kvar 
som ordförande för Folkpar-
tiet i Lödöse/Lilla Edet.

Folkpartiet Liberalerna 
i Lödöse/Lilla Edet har hållit 
årsmöte i Vuxenskolans loka-
ler. Mötet var välbesökt och 
innehöll, förutom sedvanliga 
förhandlingar, också en re-
dogörelse för hur de många 
kampanjer och projekt som 
pågår inom partiet ska drivas. 
Denna redogörelse svarade 
ombudsman Ulrik Hammar 
för.

Styrelsen omvaldes för yt-
terligare ett år och det inne-
bär följande laguppställning: 
Ordförande: Anders Hög-
ström, vice ordförande: Mi-
chelle Winkel, kassör: Britt-
Marie Palmcrantz, sekrete-
rare: Karin Högström samt 
ledamöter Anders Wallin, 
Per-Olof Karlsson och 
Ulrik Brodd.

Läste i Kungälvsposten 
att brandbilar skulle 
ha svårt att ta sig fram 

på Fridhemskullen på grund 
av att bilar parkerar hur som 
helst. Jag bor i Bohus på 
Skårdalsvägen 76, en villaga-
ta med hus på varje sida. På 
denna gata parkerar husägar-
na på båda sidor så att man 
ibland med sin lilla privat-
bil har svårt att komma fram 
Man får kryssa  långsamt för 

att inte skada  någon annans 
bil. (Dessutom parkerar bilar 
av personer som inte bor här 
utan går ner till Klorvägen/
Byvägen?).

Om det skulle uppstå en 
brand i något av husen har 
brandbilarna ingen chans 
att ta sig fram. Att man har 
rätt att parkera utanför sitt 
hus är väl ok, men om det 
redan står en bil eller flera 

på en sida skulle det vara bra 
om man kom överens om att 
ställa sig på samma sida. Jag 
tror att alla skulle se detta 
som en väldigt bra överens-
kommelse, för ingen vill väl 
stå och titta på när huset 
brinner ner och det kanske 
finns familjemedlemmar 
kvar som ej kan ta sig ut på 
grund av olika anledningar.
 

Inger Andersson

Vill gärna ha svar på en 
undran. För ett tag 
sedan läste jag i Ale-

kuriren att chefen för vård 
och omsorg skulle lämna 
sin tjänst. Han trivdes gott i 
Ale och skulle därför stanna 
i kommunen, men på en ny 
tjänst, vars innehåll inte var 
helt klart.

Nu är mina frågor:
• Skapar man nya tjänster 

utan att ha innehållet klart 
för sig?

• Finns arbetsbeskrivning 
och har denna nya tjänst ut-
annonserats?

Den sista frågan har ju ak-
tualiserats på riksplanet och 
väckt stor uppmärksamhet 

med fallet Odenberg. Slut-
ligen: Hur är tjänsten arvo-
derad?

Tacksam för ett klarläg-
gande!

Irene Jansson


