
ALE. Snökaoset natten 
till lördag vållade stora 
besvär även i Ale.

Butiker tvingades 
stänga på grund av 
rasrisk.

Ale Arena i Bohus 
stängde även den som 
en säkerhetsåtgärd.

Tommy Björk, rutinerad 
snöröjare i Älvängen, har 
aldrig varit med om något 
värre.

– Det här slår 1995. Jag 
har kört i 18 timmar nu och 
det finns ändå mycket kvar att 
göra. Vi räcker inte till när det 

kommer så mycket snö på en 
gång, konstaterade han och 
berättade att Plåtslagarna i 
Ale beordrats till Ale Arena.

– De har skottat där i två 
dagar, men vi hade behövt 
vara många fler för att hinna 
med.

Senare på lördagen stäng-
des Ale Arena som en säker-
hetsåtgärd. Säkerheten för 
snöskottarna kunde heller 
inte garanteras, men på sön-
dagen fortsatte arbetet med 
nya hjälpmedel.

Ale kommuns snöröja-
re och vägföreningarnas en-
treprenörer arbetade dygnet 

runt hela helgen för att få 
vägar och gångbanor fram-
komliga.

– Alla är värda en stor 
eloge. Det har varit en ka-
osartad helg på många sätt. 
Nu räcker det med snö på ett 
tag, säger Leif Andresen, ar-
betsledare för Ale kommuns 
parkavdelning.
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Snö, snö och åter snö. Den gångna helgens nederbörd medförde att snöröjarna fick arbeta 
dygnet runt.

Information till närboende
ODEN Anläggningsentreprenad AB påbörjar under 
vecka 8 trafi komläggningar på E45 genom Älvängen.

I första skedet kommer vägrenen för södergående trafi k att 
stängas av för trafi k från Tolleredsvägen och norrut. Detta 
innebär att vägbredden förbi arbetsplatsen minskar till 9 m 
totalbredd. Hastigheten förbi arbetsplatsen kommer att vara 
oförändrad, 70 km/tim.

Under v8 påbörjas arbetet med KC-pelarförstärkning väster om 
bef E45 
och under v9 påbörjas broarbeten söder om Starrkärrsvägen.
ODEN kommer att bedriva arbetet på ett  sätt som i möjligaste 
mån minimerar störningarna för trafi kanter och närboende.

Har Du några frågor är du välkommen att använda följande 
kontaktuppgifter:

Klas Ruuth, projektchef ODEN Anläggningsentreprenad AB, 
076-104 48 80

Med vänlig hälsning

Klas Ruuth
ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platskontor E23 Älvängen
Box 138
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