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Måndagar med start den 21 sept-7 dec, 
kl 18.00-21.00 (anmälan senast 16 sept)

Plats Vuxenskolan i Kungälv

Kvinnojouren Kungälv/Ale
Ring 0303-249 250

kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se
Mejselvägen 2 • Stenungsund (bredvid Sv. Bilprovn.)
Tel: 0303-65780

Privat läkar-
mottagning

onsdag 2 september kl. 17.00 - 20.00

Den 2 sept, kl 17.00 har vi bjudit in Rolf Gustafson, in-
fektionsläkare och medicinsk chef på Baxter Medical. Han 
kommer att informera om fästingar och fästingburen 

hjärninfl ammation (TBE). Han svarar även på era frågor 
kring detta ämne. Informationskvällen är helt utan kostnad 

för Dig. Ingen föranmälan - bara kom - Välkommen!

Fästingarna är fortfarande aktiva, så passa 

på att vaccinera dig under tiden. Vi har Drop-In

vaccination mellan kl. 17.00-20.00 denna kväll.

INFORMATIONSKVÄLL TBE

Drop-In vaccination TBE

Jag känner att jag måste 
yttra mig  om spräng-
ningarna som pågår längs 

E45Aan.
Vi bor i Toleredsområdet 

i södra Älvängen,och har 
vid det här laget vant oss vid 
oljudet som håller på dagarna 
i ända.Det är inte så mycket 
att säga om det,borrmaskiner, 
stenkrossar är ju inte några 
tysta maskiner, detta får man 
stå ut med,inget att säga om 
detta, arbetarna är duktiga 
och gör sitt bästa.Vad jag och 
mina grannar har reagerat 
starkt mot är de kraftiga 
sprängsalvor som avlossats.

Sprängning är ju heller inte 
de tystaste arbetsmomenten. 
Detta får man acceptera,men 
måste de ladda med såna 
enorma laddningar att husen 
i närheten håller på att falla 
sönder.

Jag har noterat att vårt 
hus har fått sprickor i fasaden 
efter de senaste sprängning-
arna.

När vi fick information om 
dessa sprängningar innan de 
startade lovades vi att husen 
skulle inspekteras innan  
sprängningarna började,så 
har inte blivit fallet, det var 
endast raden av hus närmast 
E45an som blev avsynade 
och monterat avkännare för 
sprängverkan.

Husen raderna därutanför 
närmast Kaveldunsvägen var 
det ingen förutom vi boende 
som brydde sig om. 

Tisdagen den 18/8 lad-
dade de med den  kraftigaste 
sprängladdningen vi upplevt 
här. Det lät som en jättebomb 
kreverat. Vi trodde att huset 
skulle rasa samman.

Inte nog med detta, i ons-

dags den 19 augusti kl 19.15 
kreverade en ännu kraftigare 
laddning, tryckvågen gjorde 
att det slog lock för öronen, 
huset skakade så vi var över-
tygade att huset skulle rasa 
samman. 

Det måste bli ett slut på 
dessa enorma sprängningar 
innan en olycka inträffar.

Har de inte förstått att 
hus som är byggda i sten och 
betong inte är elastiska och 
följsamma  vid vibrationer 
utan är hårda och att dessa 
material så småningom 
utmattas och faller isär. Efter 
tillräckligt många påfrest-
ningar kan detta bli katastro-
fala följder både för oss som 
bor här och för  för de ansva-
riga för byggandet.

Jag kan i sammanhanget 
nämna att när de rev den 
gamla tappen vid avtagsvägen 
laddades med en salva som 
gjorde att 2 st stenbumlingar  
på ca 200-300 kg flög upp 
mot bostadshusen som låg 
ovanför och landade ca 30 
m ifrån dessa. Vad hade hänt 
om någon sten hade träffat 
husen eller någon människa o 
hemska tanke?

Dessa stenar finns till 
beskådande på den plats de 
landade.

Jag vädjar nu till de ansva-
riga att se över rutinerna och 
rätta till problemen så att det 
inte laddas med så enorma 
laddningar i fortsättningen 
samt att våra hus besiktigas 
och att garantier ges för att de 
skador som uppstått åtgärdas 
av BanaVäg i Väst.

Evert Lindberg 
Orolig Älvängenbo

PRO ALE NORRA www.pro.alenorra.se

Välkommen till PRO Ale Norras

Kvartalsmöte
Torsdag den 3 sept. kl. 17.00

i Medborgarhuset, Ledet

Är du besviken på Västtrafi k? 
Skriv ner dina frågor, kom till oss 

och gör din stämma hörd!

PROgram:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Stefan Kraft från Västtrafi k informerar 
och svarar på dina frågor

Kaffe med tillbehör

Lotteridragning

Styrelsen

Våra hus sprängs sönder!

Tack för dina synpunk-
ter på sprängningsarbe-
tena. Det är värdefullt för 
oss att få information från 
allmänhet och boende 
om hur våra sprängningar 
upplevs.

Vi har ett noggrant 
kontrollprogram och väl 
inarbetade rutiner för hur 
våra sprängningar ska ske 
på ett säkert sätt och det är 
viktigt för oss att minimera 
olägenheterna för tredje 
man.

När det gäller spräng-
ningen den 18 augusti har 
vi förståelse för att den 
upplevdes som kraftig. 

En extra kontroll av våra 
vibrationsmätare, som 
ingår i vårt kontrollpro-
gram, visade att vibrations-
nivåerna låg i överkant av 
tillåtna gränsvärden vid 
detta tillfälle. Projektets 
entreprenör är vidtalad för 
en genomgång och kor-
rigering av sprängnings-
förloppet för framtida 
sprängningar.

Med vänlig hälsning
Bo Larsson

Övergripande projektledare
BanaVäg i Väst

Etappen Agnesberg-Älvängen

BanaVäg i Väst svarar: 

Sprängningarna i Älvängen har varit på gränsen till det till-
låtna, vilket husägare nu vittnar om.        Foto: PAK

Inför kyrkovalet 
20 september

Ett axplock ur Centerns valprogram

 – Att kyrkan skall vara en väsentlig 
  del i församlingsbornas liv och ge 
  rika upplevelser under vardag, 
  helg och familjesammanhang

 – Att bibelns grund alltid skall 
  vara utgångspunkten

Tack för att du röstar på 
Centerpartiet för människors 

lika värde och rättigheter

Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 10/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA
Viltvårdsområde

Ledare

Resa bort?
Då tar vi hand om hunden!


