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NOL. På torsdag avgörs 
Nolvarvet för 22:a året 
i rad.

Utgången av årets 
tävling är väldigt oviss 
och det finns många 
som aspirerar på guldet 
i flick- respektive pojk-
klassen.

Två av förhandsfa-
voriterna är Jesper 
Johannesson och 
Emelie Kastberg, 
som båda är ute efter 
revansch.

Nolvarvet har med åren blivit 
Nolskolans äldsta och mest 
traditionstyngda idrottsar-
rangemang. Redan 1987 
sprangs det allra första loppet 
och sedan dess har varvet 
avgjorts varje år. Från och 
med i år ingår dessutom Nol-
varvet som ett fjärde och sista 
delmoment i Nolklassikern.

– Vi upplever det som att 
Nolklassikern tagits väl emot 
av eleverna och bidragit till 
ökad fysisk aktivitet. Vi tror 
också att klassikern har ökat 
känslan av gemenskap och 
samhörighet bland skolans 
elever. Aldrig tidigare har så 
många barn på Nolskolan 
vandrat, summit eller cyklat 
tillsammans, säger lärare 
Ragne Bengtsson.

Nolvarvet är öppet för 
elever i årskurs 3-6. Banan 
mäter 3 860 meter där såväl 
start som mål sker på skolgår-
den. Loppet brukar locka all-
mänhetens intresse, ortsbor 
som står längs vägarna och 
hejar fram eleverna i deras 
kamp mot klockan.

– Det brukar vara bra 
väder när Nolvarvet genom-
förs och förhoppningsvis får 
vi uppleva ett soligt arrang-
emang även i år, säger Ragne 

Bengtsson.
I fjol var banrekordet nära 

att ryka, men segraren Erik 
Gunnarsson var sekunden 

för sent i mål. Han noterade 
tiden 15.41. Erik finns emel-
lertid inte på startlinjen i år 
och kan därför inte försvara 
sitt guld. 

En av förhandsfavoriterna 
är istället Jesper Johannes-
son, klass 5b, som känner sig i 
bra slag inför loppet.

– Formen är god. Jag 
har sprungit sträckan några 
gånger och allting känns bra. 
Det gäller bara att hålla ner-
verna i styr. Jag ska försöka 
springa i ett jämnt tempo och 
ha krafter kvar till spurten, 

säger Jesper.
– För egen del hoppas jag 

att det regnar på tävlingsda-
gen, det tycker jag bara är 
skönt, tillägger Jesper.

I flickklassen är Emelie 
Kastberg, 5a, revanschlysten. 
Hon blev tvåa i fjol, slagen 
med 16 sekunder av Therese 
Persson.

– Jag har tränat så gott jag 
har kunnat, men det känns 
inte hundraprocentigt ännu. 
Dagarna före loppet ska jag 
äta pasta och dricka mycket 
vatten, så att jag kommer väl 

förberedd. Taktiken är att 
starta lugnt och spara kraft 
till de tunga uppförsbackarna. 
Från sista nedförsbacken ska 
jag sedan ge järnet ända in i 
mål.

Återstår att se hur väl 
Jesper Johannesson och 
Emelie Kastberg lyckas i årets 
upplaga av Nolvarvet.

FOTNOT. Starten för Nolvarvet sker 
klockan 13.

Nu är tiden inne för Nolvarvet
– Jesper och Emelie är ute 
efter revansch

PÅ NOLSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Torsdagen den 5 juni avgörs det 22:a Nolvarvet. Två av förhandsfavoriterna är Jesper Johannesson och Emelie Kastberg, som 
här ses tillsammans med läraren Ragne Bengtsson.

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Utställelse av arbetsplaner
Väg E45 Älvängen–Trollhättan, delarna 
Norr Göta–Edet Rasta samt Edet Rasta–Torpa
Vägverket Region Väst har upprättat förslag till arbetsplaner för utbyggnad av väg E45  delarna 
Norr Göta–Edet Rasta samt Edet Rasta–Torpa. Förslag till arbetsplaner inklusive miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB) är utställda för granskning under tiden 2008-06-03 – 2008-06-24 
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
  Öppettider: Vecka 23 tis-tors kl. 09.00-17.00 , vecka 24 tors kl. 14.00-18.00 
• Biblioteket Lilla Edets Kommun, Göteborgsvägen 63, 
  under ordinarie öppettider, vid bemanning se nedan
• Lilla Edets Kommun, Kommunhuset, Plan- och Bygg, Göteborgsvägen 59, Lilla Edet

Representanter från Vägverket kommer att fi nnas på biblioteket i Lilla Edet:
• Vecka 23, tisdag 3 juni kl. 14.00-19.00
• Vecka 24, onsdag 11 juni kl. 14.00-19.00
• Vecka 25, måndag 16 juni kl. 14.00-19.00

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

Arbetsplanen, Edet Rasta–Torpa, omfattar även förslag till indragning från allmänt underhåll av 
nuvarande väg 2007 (mellan nuvarande anslutning mot E45–nuvarande anslutning mot väg 2012) 
samt vattenverksamhet då Brodalsbäcken berörs av omgrävning/byggverksamhet.

Anmärkningar mot arbetsplanerna ska senast den 27 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.

För ytterligare upplysningar om arbetsplanerna, kontakta projektledare Magnus Stenberg, 
 Vägverket Region Väst, tel 031-63 53 58, e-post: magnus-h.stenberg@vv.se eller 
Maria Hagberg, Vägverket Region Väst, tel 031-63 50 15, e-post: maria.hagberg@vv.se. 

För markfrågor, kontakta markförhandlare Lennart Dage, Vägverket Region Väst, 
tel 031-63 53 44, e-post: lennart.dage@vv.se.
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