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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Utställelse av arbetsplaner
Väg E45 Älvängen–Trollhättan, delarna Älvängen–Alvhem, 
Alvhem–Kärra samt Torpa–Stenröset

Vägverket Region Väst har upprättat förslag till arbetsplaner för nybyggnad av väg E45 delarna 
Älvängen–Alvhem, Alvhem–Kärra samt Torpa–Stenröset. Förslag till arbetsplaner inklusive miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB) är utställda för granskning under tiden 2008-05-19 – 2008-06-09.

ÄLVÄNGEN–ALVHEM OCH ALVHEM–KÄRRA

Arbetsplaner för delarna Älvängen–Alvhem och Alvhem–Kärra ställs ut på följande platser:

• Vägverket Region Väst, Lokalkontoret, Mölndalsvägen 30 B, Göteborg
• Vägverket Region Väst, Regionkontoret, Kruthusgatan 17, Göteborg
• BanaVäg i Västs utställningslokal, Nol Teknikpark, Alevägen 47, Nol 
  (mån-fre kl. 09.00-17.00, tors kl. 09.00-18.00, vid bemanning se nedan)
• Ale Kommun, Miljö- och byggnadsnämndens foajé, Ledetvägen 6, Alafors
• Lilla Edets Kommun, Kommunhuset, Plan- och Bygg, Göteborgsvägen 59, Lilla Edet

Välkommen att träffa representanter från Vägverket i BanaVäg i Västs utställningslokal i Nol: 
• Vecka 21, torsdag 22 maj kl. 14.00-19.00
• Vecka 22, måndag 26 maj kl. 14.00-19.00
• Vecka 23, tisdag 3 juni kl. 14.00-19.00

För ytterligare upplysningar om arbetsplanerna Älvängen–Alvhem och Alvhem–Kärra var vänlig 
kontakta Jenny Adler, projektledare, tel 031-63 52 50, Anne-Marie Samuelsson, markförhandlare, 
tel 031-63 51 48 eller Maria Hagberg, projektcontroller, tel 031-63 50 15.

TORPA–STENRÖSET

Arbetsplan för delen Torpa–Stenröset ställs ut på följande platser:

• Vägverket Region Väst, Lokalkontoret, Mölndalsvägen 30 B, Göteborg
• Vägverket Region Väst, Regionkontoret, Kruthusgatan 17, Göteborg
• Vägverket Region Väst, Lokalkontoret, Vassbottengatan 14, Vänersborg
• BanaVäg i Västs utställningslokal, Nol Teknikpark, Alevägen 47, Nol 
  (mån-fre kl. 09.00-17.00, tors kl. 09.00-18.00, vid bemanning se nedan)
• Lilla Edets Kommun, Kommunhuset, Plan- och Bygg, Göteborgsvägen 59, Lilla Edet
• Trollhättans Stad, Stadshuset, foajén, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan
• Sjuntorpsskolan, foajén, Trollhättevägen 19, Sjuntorp

Välkommen att träffa representanter från Vägverket i Sjuntorpsskolans foajé:
• Vecka 21, måndag 19 maj kl. 16.00-19.00 samt torsdag 22 maj kl. 16.00-19.00
• Vecka 22, torsdag 29 maj kl. 16.00-19.00
• Vecka 24, måndag 9 juni kl. 16.00-19.00

För ytterligare upplysningar om arbetsplanen Torpa–Stenröset var vänlig kontakta Lydia Lehtonen, 
projektledare, tel 031-63 59 10, Håkan Sandström, markförhandlare, tel 031-63 53 59 eller 
Maria Hagberg, projektcontroller, tel 031-63 50 15.

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) godkända av Länsstyrelsen ingår i arbetsplanernas 
 handlingar.

Anmärkningar mot arbetsplanerna ska senast den 12 juni 2008 ha inkommit till:
Vägverket Region Väst, Box 14033, 400 20 Göteborg. Märk med deletappens namn. 

De anmärkningar mot arbetsplanerna som inkommer under utställelsetiden kommer att fi nnas 
 tillgängliga hos Vägverket Region Väst, lokalkontoret, Mölndalsvägen 30 B, Göteborg.
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SURTE. Nordens Ark 
nästa.

Veckan efter skolav-
slutningen bär det iväg 
till Bohuslän för barnen 
på Surteskolans fritids-
hem.

Resan finansieras 
med hjälp av de pengar 
som samlades in på Fri-
tidshemmens dag.

Mycket arbete låg bakom den 
försäljningssuccé som Surte-
skolans fritidshem upplevde 

i tisdags. Korvgrillning, lot-
terier, loppis och femkamp 
inbringade tillräckligt med 
pengar för att barnen ska 
få sin efterlängtade resa till 
Nordens Ark finansierad fullt 
ut.

– Vi har hyrt två bussar, 
så att barn från samtliga fri-
tidshem på Surteskolan ska 
kunna åka med. Eftersom 
försäljningen gick så bra i tis-
dags lär pengarna även räcka 
till entrébiljett för eleverna, 
säger Marie Elf, personal på 
fritidshemmet.

Förutsättningarna för tis-
dagens arrangemang kunde 
inte varit bättre. Solen strå-
lade och temperaturen var 
behaglig.

– Det blev jättelyckat! För-
äldrarna kom i stor utsträck-
ning och hjälpte dessutom 
till att skänka prylar till vår 
loppmarknad. En del spons-
rade även med priser till våra 
lotterier, säger Marie Elf.

Fritidshemmens dag firades i Surte
– Succé som bär hela vägen till Nordens Ark

PÅ SURTESKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Kön till fikabordet ringlade sig lång.

Lotteriförsäljningen gick ut-
märkt när Surteskolan firade 
Fritidshemmens dag. Vad kan väl smaka bättre än grillad korv med bröd i vårsolen?

BOHUS. Lustgården i 
Bohus har en särskild 
lust för biljard.

Prisskåpet är redan 
välfyllt och nyligen 
bärgades ytterligare en 
SM-pokal.

Nu väntar Nordiska 
mästerskapen för Jose-
fin Sunnergren, Jas-
mina Begzic och Edina 
Mujkanovic och siktet 
är förstås redan inställt 
– på guld!

Det är tre förväntansfulla 
tjejer som tar emot på Lust-
gården i torsdagseftermiddag. 
Fritidsgården i Bohus är trions 
träningsarena.

– Vi spelar så mycket vi kan, 
men nu när två av oss går i 
gymnasiet så blir det inte lika 

ofta, berättar Edina.
Helgen som gick var 

det dock intensivträning. I 
Malmö, där tjejerna vann 
Ungdoms-SM för en knapp 
månad sedan, arrangerades ett 
träningsläger med elitspelare. 
Tanken var att biljardförbun-
dets förbundskapten skulle 
närvara, men han fick förhin-
der. Lärdomarna blev ändå 
många under helgen.

– Jag lärde mig framförallt 
hur viktigt det är med kropps-
hållningen, att du ska sjunka 
ner för att få en bättre bild 
av stöten, säger Jasmina och 
Josefin tillägger:

– Hamnar bollen nära vallen 
kan du "förlänga" bordet 
genom att flytta ut stödhanden 
för att på så vis lättare kunna 
träffa bollen rent.

Största minnet, 
om vi ska tro 
Edina, var ändå 
tävlingsmomentet 
där de fick mäta 
krafter med unga 
elitspelare.

– Vi fick klä upp 
oss precis som dem 
och det kändes lite 
extra. Sen var det 
kul att spela mot 
riktigt skickliga 
motståndare.

Till helgen 
väntar Nordiska 
mästerskapen i 
Oslo. Inför täv-
lingen råder inte 

bara stora förväntningar utan 
också revanschlust. Tjejtrion 
från Bohus-Surte föll nämli-
gen på mållinjen förra året och 
fick nöja sig med silver.

– Men skriv inte det. Vi 
räknar bara guld, säger Jas-
mina.

En framgångsfaktor är 
kemin. Tjejerna har kul ihop 
och stöttar varandra. De är 
oftast överens, men det blir 
faktiskt lite olika svar när 
lokaltidningen frågar hur vik-
tigt det är att vinna?

– Det spelar ingen roll. Vi 
spelar bara för att det är kul, 
säger Edina.

– Oj, det är jätteviktigt att 
vinna, utbrister Edina.

– Vad tror du? Jag hatar att 
förlora, intygar Josefin.

Om Lustgårdens trio skulle 
komma hem med en guldpo-
kal är det således inte  någon 
sensation, utan snarare en 
självklarhet. 

Varför är då Lustgårdens 
ungdomar så bra i biljard? 
Antalet inteckningar i SM- 
och NM-pokaler är åtskilliga.

– Det är en lång tradition 
som ligger bakom framgång-
arna. De ser upp till de ungdo-
mar som har lyckats tidigare 
och sedan rullar det på. Vi har 
kommit in i en positiv spiral 
som bara tycks fortsätta, säger 
fritidsledare Andreas Holm-
gren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

JOSEFIN SUNNERGREN
Ålder: 15
Bor: Surte
Bästa biljardegenskap: Koncentrationsförmågan.
Sämsta biljardegenskap: Skruva och valla.

JASMINA BEGZIC
Ålder: 17.
Bor: Bohus.
Bästa biljardegenskap: Sikte och bollkänsla.
Sämsta biljardegenskap: Lättirriterad.

EDINA MUJKANOVIC
Ålder: 16.
Bor: Bohus.
Bästa biljardegenskap: Fokuserad.
Sämsta biljardegenskap: Temperamentsfull.

Många passade på att Många passade på att 
fynda loppisprylar.fynda loppisprylar.

Nu hägrar Nordiska Nu hägrar Nordiska 
mästerskapenmästerskapen

Nyblivna 
svenska ung-
domsmästa-
rinnor i bil-
jard. Nu väntar 
därför Nordis-
ka mästerska-
pen för Jasmina 
Begzic, Jose-
fin Sunnergren 
och Edina Mujk-
anovic.


