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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
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Bekvämt i ett plan
Fräscht modulenthus om 132 kvm. Byggt 
1991. Trädgårds- och naturtomt om 6985 kvm. 
Solig altan i etage om ca 40 kvm. Fastigheten 
är vackert lantligt belägen med ca. 10 min. till 
Älvängen, 40 min. till Gbg.

Pris 1.950.000:-/hbj. 
Mäklare: Hans Götestam 
0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Villa Lottenlund 
Kliv in genom den röda ytterdörren och upplev husets atmosfär och hemtrevnad. Nu 

har ni möjlighet att förvärva ett unikt boende! Charmigt nyrenoverat hus med anor 
från sekelskiftets början. Centralt belägen men ändå nära till skog och natur. Måste 

verkligen ses! 135 kvm Boa + 30 kvm Bia. 

Pris 2.650.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-746690  Mobil: 0702-333233

Nära till allt
Stor, ljus och fi n 4:a med härlig utsikt och balkong i omtyckt förening. Mitt i Surte 

centrum ligger denna mycket välplanerade lägenhet med närhet till service, affärer 
och kommunikationer.  Ca 10 min till Göteborg.  Vån. 5/6, hiss. 94,5 kvm.

 Avg. 3.938:- inkl. värme, VA & kabeltv

Pris 1.075.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning 10/9
Mäklare: Birgitta Ström 0303-746690  Mobil: 0705-218580

SKEPPLANDA Viktiga renoveringar gjorda!
Önskar du villa med centralt läge? Då kan detta 
vara något för dig. De viktigaste renoveringarna 
är gjorda: Nytt tak-99, omdränerat-07 samt ny
frånluftsvärmepump.-07. Nu är resten upp till dig! 
78 kvm Boa , 45 kvm Bia. 6rok varav 4st sovrum.

Pris 1.690.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg
0303-746690  Mobil: 0702-333233
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Bergsprängningar rör upp känslor
– Närboende vittnar om stora skador på fastigheter
ÄLVÄNGEN. Berg-
sprängningarna i södra 
Älvängen har inte gått 
obemärkt förbi.

Bostadsområdet Tol-
lered vittnar om rädsla 
och stora skador på 
fastigheterna.

Nu kräver de en 
utredning och garan-
tier för att uppkomna 
skador åtgärdas.

Ett 20-tal husägare träffas 
hemma hos familjen Ebbe 
Johansson på Sävvägen 4 i 
Älvängen. Vägbyggets berg-
sprängningar har väckt irri-
tation.

– Vi var beredda på att det 
skulle bli obehagligt under 
en period, men sommarens 
sprängningar har varit helt 
oacceptabla, säger Ebbe och 
visar upp flera långtgående 
sprickor i sin husfasad.

– Då bor vi ändå utanför 
den så kallade zonen. Vårt hus 
har till exempel inte blivit be-
siktigat innan. Jag hoppas 
BanaVäg i Väst tar sitt ansvar. 
Många fler än vi har blivit 
drabbade.

Gunnel och Kent Wahl-
ström bor i husraden närmast 
sprängningarna och har fått 
sitt hus noggrannt besiktigat 
både före och under spräng-
ningsarbetet.

– Det har varit ett antal in-

cidenter med sten som har 
kommit farande, men vi vågar 
gärna inte stanna inomhus när 
de spränger – det känns som 
att husen kan rasa ihop vilken 
sekund som helst, säger Wahl-
ströms.

Efter den senaste tidens 
protester har det blivit lug-
nare.

– Det märks tydligt att 
sprängstyrkan har minskats 
och de har ju bekräftat bland 
annat i tidningen att salvor-
na låg i överkant till vad som 
är tillåtet, säger Ebbe Johans-
son.

Just nu är den största oron 
kopplad till hur alla drabbade 
kommer att få hjälp med att 
åtgärda skadorna.

– Projektet kommer själv-
klart att ta ansvar för skador 
som vi har förorsakat. Kritiken 
mot sprängningarna har med-
fört att vi i veckan träffar våra 
sakkunniga och går igenom 
vad som har hänt. Det är inte 
omöjligt att vi tvingas instal-
lera fler så kallade vibrations-
mätare i området. Min rekom-
mendation är att de som upp-
täcker en skada som misstänks 
ha en koppling till spräng-
ningarna tar kontakt med oss 
i projektet, säger övergripan-
de projektledare på BanaVäg 
i Väst, Bo Larsson.

Han tillägger dock att det 
är väldigt vanligt att sprickor 

som upptäcks inte har något 
med det aktuella sprängnings-
arbetet att göra.

– Upplevelsen av de hög-
ljuda sprängningarna är ne-
gativ och misstänksamheten 
stor. Vi spränger relativt ytligt 
i Älvängen, vilket gör att det i 
vissa fall låter kraftigt.

När upphör sprängning-
arna?

– Om ett par månader ska 
det vara färdigt. Det blir ett 
tillfälligt stopp, då entrepre-
nören kommer att ändra lo-
gistiken för massorna, säger 
Bo Larsson.

De boende i området 
tycker att informationen har 
varit bristfällig.

– Först fick vi papper om att 
PEAB skulle göra en besikt-
ning av husen innan de första 
sprängningarna. Sen hörde vi 
ingenting, inte förrän knal-
larna kom. Då ringde vi och 
BanaVäg i Väst skickade hit 
en observatör. Vad som nu 
händer vet vi inte, säger en av 
husägarna oroat.

Bo Larsson lugnar de 
boende i Tollered.

– Vi är medvetna om kri-
tiken och att sprängningarna 
kan ha fått konsekvenser. Om 
det uppstår tvister kommer vi 
att anlita opartiska bedömare. 
Alla får sin fråga prövad.

Grannarna anser att spräng-
ningarna bör upphöra i avvak-

tan på en utredning.
– Entreprenören har varit 

hänsynslös och visar ingen 
respekt. Stora stenblock har 
kommit farande och flera hus-
ägare utanför påverkanszonen 
vittnar om skador. Det borde 
räcka för att starta en utred-
ning, säger Evert Lindberg 
en av många oroliga Älväng-
enbor.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sprickor i fasaden. Ebbe Johansson på Sävvägen 4 i 
Älvängen kan uppvisa flera färska sprickor i huset som 
dock ligger några meter utanför påverkansområdet. "Det 
gör oss oroliga. Vi vill ha garantier för att de kommer att 
åtgärda skadorna, men det har vi inte fått."

Grannar i Tollered slöt upp i 
veckan för att informera sig 
om hur sprängningarna har 
påverkat dem.


