
2008 |  vecka 40  |   nummer 33  |   alekuriren 7

NÖDINGE. Ett trafikpro-
jekt i Nödinge tar sin 
början i dagarna.

En cirkulationsplats 
ska anläggas i kors-
ningen Gamla Kilanda-
vägen och Norra Kilan-
davägen.

Dessutom ska gång-
vägen, som leder fram 
till bygdegården, bred-
das.

Trafiksituationen vid Gamla 
och Nya Kilandavägen är 
långt ifrån optimal. Det har 
fått Ale kommun att agera 
och som ett led i den lokala 
trafikplanen förbättras nu 
trafiksäkerheten i det aktuel-
la området.

– Trafikplanen är politisk 
antagen och pekar ut fram-
tidens gång- och cykelstråk 
i kommunen. Det är utifrån 
denna plan som vi beslutat 
att genomföra detta projekt. 
Det knyter också ihop gång- 
och cykelnätet från Vimmer-
vi idrottsplats, skolan och till 
Backaområdet, säger Tor-
björn Andersson, gatuchef 

i Ale kommun.
Ansvarig för projektet är 

Jesper Gustafsson, anställd 
gatuingenjör i Ale kommun 
sedan tre veckor tillbaka.

– Jag kommer i första hand 
att syssla med den här typen 
av entreprenader. Gatufrå-
gor gällande underhåll, om-
byggnation och nybyggna-
tion är ärenden som kommer 
att landa på mitt bord, säger 
Jesper Gustafsson som tidiga-
re arbetat som konsult röran-
de markprojektering.

– Jesper är ett välkommet 
tillskott på tekniska kontoret. 
Han kommer i första hand att 
avlasta Carita Sandros och 
mig. Utbyggnaden av E45 tar 
mycket tid och sedan byggs 
det så det knakar i kommu-
nen, säger Torbjörn Anders-
son.

Cirka fyra miljoner kronor 
är avsatt till trafikprojektet i 
Nödinge, som beräknas vara 
färdigställt i maj nästa år.

– Vi vill ha allting klart 
innan badsäsongen tar sin 
början, säger Jesper Gustafs-
son.

Förutom en ny cirkula-

tionsplats kommer den nuva-
rande busshållsplatsen i kors-
ningen att byggas om, så att 
bussen kan stanna här även på 
vägen mot Vimmersjön.

– Vägverket kommer att 
lägga ny asfalt på vägsträck-
an Granåsvägen/Gamla Ki-
landavägen, säger Jesper 
Gustafsson.

Under våren kommer ut-

byggnaden av gång- och cy-
kelväg att fortsätta från kors-
ningen och ner till Prästvä-
gen och över till Kyrkvägen. 
Korsningen Gamla Kilanda-
vägen/Prästvägen kommer 
då att byggas om.

I Nödinge förbättras 
också trafiksituationen
– Cirkulationsplats ska anläggas

Jesper Gustafsson är nyanställd gatuingenjör i Ale kommun. 
Han ansvar för det trafikprojekt i Nödinge som bland annat 
innebär att en cirkulationsplats byggs i korsningen Gamla 
Kilandavägen/Nora Kilandavägen.    

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Det är en rättighet man 
har. Det händer ofta att 
man överklagar en detalj-
plan, inte bara i Ale utan i 
alla kommuner.

I fullmäktige i augusti 
sades att en lösning bara 
var några veckor borta?
– Det anser jag fortfarande 
att vi är och vi jobbar utifrå 
att kunna få i land den idén, 
men vi är inte där än.

Kritiken om att kommu-
nen inte gör något?
– Det håller jag inte med 
om. Vi gör väldigt mycket 
och vi har varit överens med 
alla parter om vem som gör 
vad.

Hur allvarligt ser ni på det 
här överklagandet?
– Mycket allvarligt. Det här 
försenar processen, men vi 

visste att Bengtsson skulle 
överklaga så vi är inte över-
raskade. Nu hoppas vi dock 
att lösningar snart ska vara 
på bordet.

BanaVäg i Väst är oroliga 
för tidsplanen?
– Det är jag med. Vi jobbar 
intensivt med att försöka 
finna lösningar, men kom-
munen är bara en av många 
spelare. Det vi kan påver-
ka försöker vi också påver-
ka för att skynda på.

Intensifierar ni arbetet 
ytterligare nu?
– Vi gör det vi kan och 
hoppas att alla andra gör 
det också. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Jarl Karlsson (s), 
kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.

Hur kommenterar du att 
detaljplan 9 har överklagats?

Hallå där...

Världen ropar eft er den nya tidens fl exibla batterier med bättre prestanda och lägre vikt.
I Nödinge kommer unika batterisystem att monteras och levereras inom ett halvår.

På höjden i Stora Viken planeras en modern batterifabrik stå färdig 2015.

Nyfi ken på framtiden eller ett nytt jobb?
INFORMATIONSMÖTE OM VERKSAMHET OCH REKRYTERINGSBEHOV

Onsdag15 oktober kl 18.30 Ale gymnasium

Företagsledningen för Alelion Batterie AB presenterar en bild av vår verksamhet idag, imorgon och 
i framtiden. Vi redogör för det rekryteringsbehov som fi nns och kommer att fi nnas. Syft et är att 

kunna beskriva vilka olika kompetenser som eft erfrågas. Det handlar såväl om civilingenjörer som 
kollektivarbetare. Dessutom berättar vi om hur rekryteringsförfarandet fungerar. Ni får också ta del 

av projektets spännande tidsplan. Självklart fi nns det möjlighet att ställa frågor.

Medverkande: Torbjörn Sundström, vd Alelion Batteris AB, Sven Olsson, produktionschef, 
Dag Lundström, teknisk chef, Bernt Källgren, Arbetsförmedlingen i Ale 

samt Håkan Sandberg, styrelseordförande.

Vi bjuder på fi ka, informationsmaterial och ansökningshandlingar.

Välkomna!Välkomna!


