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Som du märkt är Ale mer eller mindre en byggarbetsplats 
just nu. Byggande av ny motorväg och nya dubbelspår går 
inte obemärkt förbi. Eftersom de köer som bildas runt   
arbetsplatsen gör att trafiken tidvis kan få svårt att ta sig 
fram, fungerar inte samtrafiken från ca kl 06.00 till ca kl 19.00 
på vardagar.
I Nödinge berör detta samtrafiken mellan 402/403 och Lila 
Express, och i Älvängen är det samtrafiken mellan 403/434/
Lila Express och 600/610 som påverkas.

Ju fler som väljer kollektivtrafiken, desto mer kan vi tillsam-
mans korta köerna. Och du kan läsa tidningen eller göra 
något annat avslappnande under tiden du väntar.

En liten tröst i byggröran; när allt är klart så är det du och 
alla andra kollektivtrafikresenärer som är de stora vinnarna.

Bygge påverkar 

samtrafiken

Aktiva Seniorer höll årets 
första månadsmöte den 28 
januari. Dagens föreläsare, 
Jan-Olof Nilsson, hälsades 
välkommen. Han arbetar 
som författare och skribent 
med särskilt intresse för 
andra världskriget. Hans 
motto har varit ”gräv där du 
står”. Flera av hans böcker 
har haft hans hemstad Fal-
kenberg som utgångspunkt. 
Så också idag. 

Jan-Olof lät oss följa de 
öden, som besättningen på 
ett amerikanskt bombplan 
fick utstå. Ombord fanns tio 
unga pojkar, bland dem pilo-
ten Roger Hicks och bomb-
fällaren Bob Birmingham. 
Vid en raid mot raffinaderiet 
för framställning av synte-
tiskt bränsle utanför Ham-
burg träffades deras plan 
svårt. De kraschlandade på 
Hällerups gård utanför Fal-
kenberg. Besättningen togs 

om hand av gårdens folk 
och senare på Grand hotell. 
Dock saknades piloten. Han 
höll sig gömd, osäker på var 
han landat. Tack vare sitt 
idrottsintresse och en tid-
ningsbild på Gunder Hägg 
förstod han att han hamnat i 
Sverige. Han vågade lämna 
sitt gömställe och åter-
förenades med den övriga 
besättningen.

Efter en tid i Falkenberg 
förflyttades de till ett inter-
neringsläger i Rättvik. Tiden 
i Rättvik var bra. De var 
välbetalda och kunde handla 
mycket. De stiliga amerika-
narna uppskattades av ortens 
flickor. På gott och ont. 
Under deras vistelse intro-
ducerades de både basketboll 
och baseball. I juli 1945 var 
det dags att lämna landet, 
men kontakten med Sverige 
har bestått. Så har till exem-
pel Bob besökt Jan-Olof i 

Falkenberg. Där fick han 
flyga samma route som 1945 
samt se sin gamla flytväst.

En föreläsning om 
”Anrop Red Dog” är till 
ända. En förmiddag med 
starka upplevelser i möten 
med människor. Genom sin 
dramatiska framställning 
blandad med bilder och 
tidstypisk musik gjorde Jan-
Olof Nilsson detta till en 
höjdpunkt.

Efter kaffet följde infor-
mation. Några platser finns 
kvar i porslinsmålning. 
Information om stavgång 
kommer i mars. Bengt 
Bülow informerade om 
”sina” resor. Birgitta Berg-
ström påminde om aktivi-
teter. Under 2008 blev 21 
av 34 programpunkter inte 
fulltecknade. Antalet med-
lemmar är nu 1163.

Inga Isaksson

Månadsmöte hos Aktiva Seniorer

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Representativ
familjevilla i Älvängen
Centralt belägen soutterängvilla, sex rum och kök om ca 180 kvm
boarea,allt i hög standard, tomt om 877 kvm Stort dubbelgarage 
med soutterängvåning  lämplig  för verksamhet. Nära till affärer, 
service och kommunikationer. 

Pris: 2 950 000 kr/hbj • Visning: Boka visningstid

Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29

Trivsamt och bekvämt
Här har du det perfekta boendet, bl.a. med golvvärme i hela entréplanet samt en härlig balkong på övre plan. I 
vardagsrummet fi nns braskamin. 11⁄2-plansvilla med garage byggt 2006 mitt i villaidyllen Älvängen med närhet
till dagis, affärer, service och kommunikationer. Tomt om ca 400 kvm med en stor träaltan. Boarea 132 kvm och 
biarea 29 kvm. Innehåller upp till 5 sovrum. 

Pris 2.775.000:-/hbj • Visning: boka visningstid • Mäklare Claes Tevell, Fredrik Hellberg 0702-33 32 33

1:a med bra läge i Surte
1:a högt belägen ovanför Surte centrum. Låg avgift och ca 
10 min till Göteborg. Ljust vardagsrum/sovalkov med fräscha 
golv och tapeter. Toalett med dusch, kök med kyl/frys och 
spis. Vån. 3/3. 34,3 kvm. Avg. 1.442:- inkl värme, vatten samt 
kabel-tv. 

Pris: 435 000 kr/hbj • Visning: Boka visningstid
Mäklare: Fredrik Hellberg 0702-33 32 33

SURTE

ÄLVÄNGEN

ÄLVÄNGEN

Teater De Vill är ute på turné 
med ”Ella räddar världen” 
och där samtliga regionens 
avdelningar inom Studie-

förbundet Vuxenskolan har 
erbjudits ett gästspel.

– Vi nappade på erbju-
dandet och tyckte att Pelar-

teatern var en lämplig plats. 
Det är inte alla som känner 
till att det finns en teaterlo-
kal i Alafors, säger Inga-Britt 
Karlbom.

För pjäsens nyskrivna 
sånger står Joakim Nätter-
qvist med band. Musiken 
kommer att framföras live.

JONAS ANDERSSON

Föreställning på Pelarteatern
ALAFORS. På söndag står Pelarteatern i Alafors 
som värd för föreställningen ”Ella räddar värl-
den”.

Målgruppen är barn i åldern 6-10 år.
– Det är nyskriven musik- och teaterpjäs. Före-

ställningen tar lekfullt upp frågor kring miljön, 
säger Inga-Britt Karlbom på Studieförbundet Vux-
enskolan, som bekostar arrangemanget.


