
NYGÅRD. Intresset från 
allmänheten var rekord-
stort till den tredje 
och sista visningen av 
Nygårdstunneln.

Omkring 700 perso-
ner hade hörsammat 
lördagens inbjudan från 
Banverket och Lemmin-
käinen.

– Jätteroligt att så 
många visar intresse 
för projektet, säger 
Sara Oscarson, infor-
matör på Banverket.

När Banverket och Lemmin-
käinen bjöd in till en guidad 
busstur genom den tre kilo-
meter långa Nygårdstunneln, 
stod folk i kö för att få kliva på 
de inhyrda bussarna.

– Vi hade bussar som 
gick från Alevi idrottsplats i 
Nygård, via Kattunga och in 
i tunneln. På så sätt fick be-

sökarna åka en bit längs järn-
vägslinjen, säger Sara Oscar-
son.

Nygårdstunneln blir tre 
kilometer lång och kommer 
att vara en av Sveriges längs-
ta tågtunnlar med dubbel-
spårstrafik. Nygårdstunneln 
är ett projekt i utbyggnaden 
på etappen Torbacken och 
Hede. Utbyggnaden inklude-
rar totalt 7,5 kilometer dub-
belspår.

Sista chansen
– Det här var sista chansen att 
besöka tunneln innan de järn-
vägsspecifika arbetena sätter 
igång på allvar. Vi har haft 
två visningar tidigare, våren 
2006 och 2007. Även då har 
ortsbornas intresse varit stort, 
säger Sara Oscarson.

På bussturen genom tun-
neln berättade Banverkets 
personal om tunnelbygget 
och det kommande dubbel-
spåret. Besökarna gavs också 

möjlighet att ställa frågor 
under resans gång. 

– Det pågick också aktivi-
tet i tunneln då Lemminkäi-
nen höll på med att gjuta en 
mellanvägg. Vidare var det 
upplyst på sina ställen för att 
man bättre skulle kunna ta del 
av tunnelprojektet, säger Sara 
Oscarson.

Guidning från norr
Guidningen gick från norr till 
söder. Vid det södra tunnel-
påslaget fanns representanter 
från Mökereds vägföreningen 
redo att serva besökarna med 
korv, kaffe och kaka.

– De grillade för glatta 
livet. Stämningen var god 
och vädret gick sannerligen 
inte att klaga på, säger Sara 
Oscarson.

Ett intensivt arbete 
kommer nu att ske under 
våren, sommaren och hösten 
för att sträckan Torbacken-
Hede ska vara klar att ta i drift 
innan årsskiftet.
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Det är med stort in-
tresse Miljöpartiet 
i Ale följt Alekuri-

rens artikelserie om bristen 
på återväxt i kommunpoliti-
ken. Dels för att åldersstruk-
turen bland förtroendevalda 
är ett för demokratin ange-
läget ämne men också för att 
vi i Miljöpartiet i Ale känner 
igen den allmänna beskriv-
ningen av en åldrande po-
litikerkår, men att det inte 

stämmer på vårt eget parti. 
Miljöpartiets sju aktiva po-
litiker i fullmäktige och 
nämnder har en medelålder 
på 37 år och fem av oss sju är 
ännu inte fyllda 40. 

Skillnaderna i ålder mellan 
Miljöpartiets ledamöter och 
de övriga partiernas represen-
tanter beror naturligtvis på 
många faktorer. De två störs-
ta anledningarna tror vi dock 
är att den gröna rörelsen mer 

än andra politiska ideologier 
premierar kompetens och en-
gagemang före ålder samt att 
vårt budskap om solidaritet 
med utsatta grupper, ett mil-
jöansvar gentemot komman-
de generationer samt respekt 
för individens frihet ligger i 
tiden. 

Alla som delar Miljöpartiets 
grundläggande värderingar är 
välkomna i den gröna rörel-
sen och möjligheten till verk-

lig påverkan är stor. Om vi ska 
klara kommande klimatutma-
ningar krävs ett stort engage-
mang, globalt och nationellt 
men också lokalt. Miljöpar-
tiet i Ale är drivande i ma-
joritetens miljöarbete och vi 
har alltid plats för fler intres-
serade Alebor som vill hjälpa 
oss att styra Ale i grönare rikt-
ning.

Peter Rosengren
Gruppledare Miljöpartiet Ale

Åldrande politikerkår – Miljöpartiet ett undantag

Kyrkogårdsarbetare 
säsongsanställning
Svenska kyrkan Starrkärr-Kilanda församling söker nya 
medarbetare, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, 100% 
för arbete på Starrkärrs kyrkogård.

Arbetsuppgifter: Gräsklippning, blomplantering, 
ogräsbekämpning, blomplantering, gravskötsel mm.

Kvalifi kationer: Erfarenhet av park- och kyrkogårdsarbe-
te. B- körkort önskvärt. Respekt för arbetsplatsens karaktär  

Såväl kvinnliga som manliga sökande välkomnas!
Vistidsanställning 5-6 månader.

Kontakt: Kyrkogårdsförman 
Anders Gustavsson 0303-746164
Ansökan: Sista ansökningsdag 2008-03-28

Ansökan med meritförteckning, löneanspråk och referenser 
sänds till Starrkärr-Kilanda församling, Box 2071, 44911 Nol
E-mail: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

LEDIG TJÄNST

Rekordmånga bussades genom tågtunnelnsades genom tågtunneln
– 700 personer tog del av 
sista visningen

Lennart Johansson 
från Skepplanda, 
med sönerna Johan-
nes 9 år och Samuel 
11 år, har ett stort 
intresse för tåg och 
tog nu tillfället att 
åka genom Nygårds-
tunneln.

700 personer bussades genom Nygårdstunneln i lördags.

Lennart Andréasson och Ing-Britt Söderkvist, boende vid 
Hältorp Backa, har följt dubbelspårsutbyggnaden i Nygård på 
nära håll.

Henrik Silfverstrand Henrik Silfverstrand 
tar en fika med barnen tar en fika med barnen 
Gustaf och Alexandra.Gustaf och Alexandra.

Vid det södra tunnelpåslaget bjöds besö-
karna på korv med bröd, kaffe och kaka.

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se
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