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Det 7,5 km långa dubbelspå-
ret tas i drift efter nära tre års 
byggtid. Den nya järnvägen 
har fått en rakare sträckning 
och passerar nu genom en tre 
kilometer lång tunnel genom 
Nygårdsberget. I projektet 
har även ingått att bygga två 
järnvägsbroar och tre vägbro-
ar. Alla plankorsningar längs 
sträckan har slopats och er-
satts med säkrare planskilda 
korsningar. 

– Vi är mycket glada över 
att vara klara med cirka en 
tredjedel av det nya dubbel-
spåret mellan Göteborg och 
Trollhättan, säger Bo Lars-

son, övergripande projekt-
ledare på Banverket. Det här 
är en viktig satsning som ger 
stora möjligheter för fler mil-
jövänliga och effektiva trans-
porter på 
järnväg. 

Strax före 
klockan 18.30 
fredagen 
12 decem-
ber passera-
de det sista 
tåget på den 
gamla järnvä-
gen. Därefter 
började den 

gamla järnvägen att monte-
ras ned med hjälp av ett 800 
meter långt rivningståg. 

Byggarbetena på etappen 
Torbacken-Hede fortsät-
ter en bit in på 2009. Bland 
annat ska en vägbro och lo-
kalvägar göras klara och om-
råden som delvis fungerat 
som upplag och arbetsområ-
den återställas.
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En tredjedel av dubbelspåret 
Göteborg–Trollhättan klart
Måndagen 15 december klockan 06.45 gick första 
tåget på den nya järnvägen mellan Torbacken-
Hede, förbi Nygård. Söndag 21 december tas hela 
det nya dubbelspåret på sträckan i bruk. Därmed 
har Banverket tagit ännu ett viktigt steg mot 
snabbtåg i hela Göta älvdalen.

FASTIGHETS AB BALDER

031-10 95 70

ALE BOXNINGALE BOXNING
& ATLET CLUB& ATLET CLUB 

Boxning, styrketräning,Boxning, styrketräning, 
solarsolariumium

SSTUDENTERBJUDANDETUDENTERBJUDANDE 
Bli medlem nu!Bli medlem nu!

Styrketräning 249:- /månStyrketräning 249:- /mån

Nu byter vi snart lokalerNu byter vi snart lokaler

HemsidaHemsida::

WWW.ALEFORUM.SE WWW.ALEFORUM.SE 
BOHUS CENTRUM BVBOHUS CENTRUM BV

Sarah

Öppettider: Mån-fre 10-18, 
lör 11-14 (endast tidsbokn.) 

031-980302, 0708-25 40 32

Remiss behövs inte

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

Drop-in och tidsbest

031-98 19 18
Håkan, leg.  sjukgymnast, 
Monci, leg. sjukgymnast

Tvätt - klipp - fön
 fr. 299:-
Permanent
 fr. 450:-
Klippning
 vuxen fr. 180:-
 barn fr. 120:-

031-98 36 02

Bra och billiga 
julklappar till 
hela familjen

Kläder för både vuxna & barn • Leksaker

G

OD JULi

GrötfrukostGrötfrukost 
kl 8-10kl 8-10

NNy ägare, nya tidery ägare, nya tider 
fr.o.m. 5/1 2009fr.o.m. 5/1 2009
Vardagar, 06.30-18.00,Vardagar, 06.30-18.00, 
lördagar 10.00-15.00lördagar 10.00-15.00

Vi önskar allaVi önskar alla 
God Jul &God Jul & 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

Grötfrukost 
kl 8-10

Ny ägare, nya tider 
fr.o.m. 5/1 2009
Vardagar, 06.00-18.00, 
lördagar 10.00-15.00

Göteborgsvägen 226 • 031-98 11 28

JULENSJULENS
VACKRASTEVACKRASTE
BLOMMORBLOMMOR
HITTAR DUHITTAR DU
HOS OSS!HOS OSS!
MatildasMatildas

     Blommor     Blommor

SalesOnNet

ROLIGASTE
JULKLAPPEN!

Göteborgsvägen 217 A
BOHUS
www.salesonnet.com

Vardagar:  09.00 - 17.00
031-98 06 50

Din lokala IT-partner

Gäller t.o.m. 31/12-08. Begränsat antal

Allt inom IT och Hemelektronik

199:-

FJÄRRSTYRD HELIKOPTER

dast

Vi önskar alla 
God Jul & 

Gott Nytt År

031-98 12 10

SalladsCaféet Bohus

– På torsdagseftermiddagen 
gick en cirkulationspump 
sönder och det uppstod en 
vattenläcka. Av den anled-
ningen kunde vi inte få till 
någon is.

Hur är läget nu?
– Pumpen är lagad och 

idag (läs måndag) håller vi 
på att göra is. Linjerna är 
målade och nu ska det till yt-

terligare ett lager med is.
När räknar ni med pre-

miär i Gårdahallen?
– Vi hoppas kunna komma 

igång med träningar och all-
mänhetens åkning så snart 
som möjligt. Vi kommer att 
ge fortlöpande information 
på vår hemsida.

När spelas första mat-
chen?

– Nu är det juluppehåll i 
seriespelet vilket innebär att 
första A-lagsmatchen spelas 
i början av januari, såvida 
inte någon av de uppskjutna 
matcherna kläms in redan i 
december.

Hur är känslan?
– Det känns jätteskönt att 

vi äntligen har is.
JONAS ANDERSSON

…Philippe van Assche, en av eldsjälarna i Gårdahallens Ekonomika För-
ening.

Det blev ingen premiärmatch i fredags. Vad hände?

Hallå där...

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0739-41 49 23

AL Service & Försäljning
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www.vakna.ale.se

Butik · Adress · Stad
0000-000 00 · www.klockmaster.se

990.-
(ord. 1290.-)

Strandgatan 80 · Kungälv · 0303-106 35
Ale Torg · Nödinge · 0303-972 76


