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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Peter Collén

Mäklar bostäder med inriktning

på villor och fritidshus i Ale.

Erbjuder full service och högsta

kvalitet.

Välkommen att kontakta mig på

-  .

PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 911 m², friköpt. VISAS On 25/8.
Må 30/8. Ring för tidsbokning. Törnevägen 19. ALEBUTIKEN Peter
Collén 0303 - 749007.

NÖDINGE 4 rok, 145 + 25 kvm • Fantastisk villa med allt!
• Uterum, pool, bubbelpool
• 4-bils garage
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 199 m² (friköpt). VISAS Ti 31/8.
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 26. ALEBUTIKEN Monica Carlsson
0303-74 90 03.

NOL 4 rok, 108 kvm • Barnvänligt
• Gavelhus
• Soligt
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 817 m² (friköpt). VISAS To 26/8
17.30-18.15. Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27. ALEBUTIKEN
Erik Boström 0303-749006.

NOL 5 rok, 121 kvm • Nybyggt
• Enplanshus
• Modernt
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PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 287 m², friköpt.
VISAS On 25/8. Må 30/8. Ring för tidsbokning.
Videgårdsv.109. ALEBUTIKEN Peter Collén 0303 -749007.

SURTE 5 rok, 124 kvm
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PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 2 601 kr/månad.
VISAS To 26/8. Ring för tidsbokning. Göteborgsv. 97 D.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

SURTE 2 rok, 61 kvm
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PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 1 865 m², friköpt. VISAS To 26/8.
Ti 31/8. Ring för tidsbokning. Nytorpsvägen 37. ALEBUTIKEN Peter
Collén 0303 - 749007.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 145 + 116 kvm • 1,5 plan och källare
• 4-5 sovrum
• Allt är renoverat!
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POLIS
RONDENRONDEN

Söndag 15 augusti

Stenkastning
Stenkastning sker mot en 
bostad i Nol. Detta har enligt 
målsägaren hänt flera gånger 
tidigare.

Måndag 16 augusti

Glaskross
Skadegörelse av en hållplats 
sker vid Fors, Skepplanda.

Tisdag 17 augusti

Skadegörelse
Ett företag i Surte får sin grind 
påkörd av en lastbil.

Onsdag 18 augusti

Skrotbilar
Någon placerar ett 30-tal skrot-
bilar på området tillhörande 
Nols Teknikpark. Skrotbilarna 
står i vägen för fastighetsäga-
rens fordon.

Torsdag 19 augusti

Koppartjuvar
Tre gärningsmän grips av polis 
när de försöker stjäla koppar-
kabel från en byggarbetsplats 
på E45 i Surte.

Fredag 20 augusti

Narkotikabrott
En person grips i Bohus, miss-
tänkt för narkotikabrott.

Inbrott på ett hotellrum i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 22 augusti

Snatteri
En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/8 – 23/8: 35. Av 
dessa är tre biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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Resecentrum i Älvängen närmar sig ÄLVÄNGEN. Var ska 
Svenska kyrkan ta 
vägen i Älvängen?

Den blå kyrkan är 
för liten och vid en 
eventuell utveckling av 
centrum finns det stort 
intresse av tomten.

Därför pågår just 
nu en intensiv diskus-
sion om var framtidens 
kyrka ska placeras i 
Älvängen – svaret kan 
bli i det kommande 
resecentrumet.

I torsdags samlades en stor 
grupp människor med en-
gagemang i Svenska kyrkan. 
Anledningen är Ale kom-
muns och Västtrafiks fråga 
till församling om huruvida 
de är intresserade av att bli 
en del av ett kommande re-
secentrum.

– Vi har genomfört en be-
hovsanalys och har även för-
sökt göra en ekonomisk risk-
bedömning. Vi har kommit 
fram till att kyrkan i Älväng-
en behöver större lokaler och 
nu är huvudfrågan om vi kan 
dela lokaler med andra eller 
om vi måste ha en egen fastig-
het, inledde kyrkorådets ord-
förande, Rose-Marie Fihn.

2012 ska kollektivtrafiken 
i Ale delvis övergå till pen-
deltåg. I samband med det 
byggs ett större resecentrum i 
Älvängen. Ett förslag som har 

väckts är att försöka samord-
na en rad olika verksamheter i 
resecentrumet för att göra det 
så attraktivt som möjligt.

–Vi tänker oss bio, en form 
av bibliotek, café, Folkets hus 
och varför inte kyrkan? säger 
Joachim Wever, projektle-
dare för Ale kommun.

Thor Eliasson, ordföran-
de i kyrkans fastighetsutskott 
öppnade dörren för idén.

– Vi är i behov av nya lo-
kaler och har under en längre 
tid försökt hitta en central 
tomt, men det är svårt. Detta 
är därför en spännande tanke 
och innebär också ett nytt sätt 
att möta människor.

Huvudförslaget till Älv-
ängens resecentrum är en 

byggnad i fyra våningar på 
totalt 2000 kvm.

–Västtrafik behöver 500 
kvm, men resten är tänkt för 
andra verksamheter. Bygg-
start är planerad till 2010 och 
fram till dess gäller det att vi 
lyckas fylla huset med intres-
santa funktioner. Folkets hus-
föreningen har redan anmält 
ett intresse av att flytta bion 
från Alafors, redogjorde Joa-
chim Wever.

Efter att ha fått all bak-
grundsinformation delades 
mötesdeltagarna in i mindre 
diskussionsgrupper där de fick 
stöta och blöta frågan. Grup-
perna redogjorde sedan för 
varandra hur diskussionerna 
hade gått. Det kunde konsta-

teras att de flesta var positi-
va, även om det många håll 
var för att det just nu saknas 
alternativ.

Distriktspräst, Andreas 
Pärvik, tillhör nytänkarna.

– Tillgängligheten blir na-
turligtvis väldigt bra eftersom 
alla bussar och tåg kommer 
att stanna vid resecentrum. 
Kyrkan kan få en central roll 
och förutom vår traditionel-
la verksamhet kanske vi kan 
driva musikcafé och möta 
människor i vardagen på ett 
helt annat sätt än idag.

Tveklöst en idé med många 
möjligheter.
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– unga som ä ldre !

T-shirt, Jeans & Accessoarer

Till dig som
i Lärarförbu
Missa inte medlemsmöte
Jaara Åstrand som är en
förbundsstyrelsen.
Många vill boka henne s

Kvällen börjar 16.00
med mingel och pianobar. 
med Johanna som talare. 
berätta om hur hon ser på 
samhällets utveckling.

Under kvällen blir ni dessu
underhållning och buffé.

Anmäl dig snarast till ditt a
om att du kommer.

Vi ses den 27 oktobe
Styrelsen för Lärarförbund

la.ale@lararforbundet.se 

Kyrkan en del av framtidens resecentrum
– Frågan diskuteras just nu i Älvängenteras just nu i Älvängen

Thor Eliasson, kyrkans 
fastighetsutskott, Joachim 
Wever, projektledare för Ale 
kommun och distriktspräst 
Andreas Pärvik diskute-
rar möjligheten för Svenska 
kyrkan att bli en del av det 
kommande resecentrumet i 
Älvängen.

I DEN BLÅ KYRKAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil vecka 42, 2008.

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
får ett resecentrum.

Det framkom på 
ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen i torsdags.

Det har medfört att 
detaljplan nio över cen-
trala Älvängen nu ska 
ritas om.

Utbyggnaden av väg- och 
järnväg har sedan många år 
tillbaka tilldragit ett stort all-
mänt intresse i Älvängen. I 
torsdags räckte därför inte 
lokalen till. Älvängens Fol-
kets hus fylldes till bristnings-
gränsen när höstens ortsut-
vecklingsmöte arrangerades. 
Drygt 160 personer räknades 
in, vilket är rekord för ortsut-
vecklingsmöten i Ale. 

Tjänstemän med ansvar för 
väg- och järnvägsutbyggna-
den från Vägverket, Banver-
ket och Ale kommun var in-
bjudna för att informera.

– I april planerar vi starta ut-
byggnaden av den första etap-
pen. Det blir sträckan mellan 
Nödinge och Nol. Därefter 
följer sträckan Nol-Älväng-
en. I mitten på 2012 ska ni ha 
såväl dubbelspår som motor-
väg till Göteborg, berättade 

Klas Hedqvist, projektleda-
re för samordningen mellan 
Vägverket och Banverket.

Vidare lämnades informa-
tion om vägens standard.

– Det blir en fyrfältsväg 
dimensionerad för 110 km/h, 
med vägren, mitträcken och 
mittremsa, sa Jenny Adler, 
Vägverket.

Än så länge finns inget 
beslut om vägens hastighets-
begränsning.

– Mycket talar för att det 
blir 110 km/h. Det enda som 
talar emot är att utsläppen 
ökar något i jämförelse med 
en 90-väg, svarade Bert An-
dersson, projektledare för 
Ale kommun.

Jan Ekström, geoteknisk 
expert, redogjorde för hur 
man ska lyckas bygga en stabil 
väg och järnväg i den ostabi-
la älvdalen.

–Vi kommer att använ-
da oss av kalkcementpelare 
som sträcker sig 25 meter ner 
i marken. Det är mycket lera 
som vi måste ta oss igenom för 
att få stabilare fäste. Med hjälp 
av dessa kalkcementpelare 
skapas också en vibrations-
dämpande effekt för järnvä-
gen, men det är ett jättelikt 

projekt. Aldrig tidigare har så 
mycket kalkcementpelare an-
vänts. Totalt kostar den här 
infrastruktursatsningen drygt 
4 miljarder kronor för 2 mil 
väg, påtalade Ekström.

Detaljplan nio över Älväng-
en centrum var nästa heta 
punkt på ortsmötet.

–Ja, många undrar säkert 
vad som hände med vår pla-
nering av Älvängen centrum. 
Det strandade då Västtra-
fik tydligt pekade ut Älväng-
en som en viktig knutpunkt 
för kollektivtrafiken i framti-
den. Västtrafik vill att vi pla-
nerar för ett större resecen-
trum där buss och tågförbin-
delser kan mötas. Detta öns-
kemål krävde en större yta än 
vi från början hade reserverat, 
därför fick vi tänka om, berät-

tade Bert Andersson.
Den nya skissen innebär 

att nuvarande bussgarage i 
Älvängen rivs, liksom Stig H 
Gustafssons garage samt de 
två bostadshus bredvid Apo-
teket.

– Det är rätt stora intrång, 
men genom att skapa ett rese-
centrum på den här ytan sam-
mankopplat med en inglasad 
gångbro över vägen till järn-
vägen får vi en lättillgäng-
lig kollektivtrafik i ett cen-

tralt läge, menade Bert An-
dersson.

Under 2007 ska en ny de-
taljplan innehållande resecen-
trum tas fram och ställas ut.

Vidare informerades om 
pågående och kommande bo-
stadsbyggnationer i Älväng-
en. Kenneth Andersson, 
berättade i egenskap av leda-
mot i Alebyggens styrelse, om 
förvärvet av Skanska Prefab i 
Älvängen.

– Och vi har nu också köpt 

området där Älvängens Pon
nyranch bedriver sin verk
samhet. Hela det här områ
det går att utveckla, frågan ä
bara hur. Det ska vi funder
kring den närmsta tiden.

Det lär säkert bli en fråg
för kommande ortsmöten 
Älvängen.

Insänt

Reumatikerföreningen Ale

i samarbete med

Internationella
REUMATIKERDAGEN
den 12 oktober kommer
Staffan Setterberg 

från Reumatikersjukhuset Spenshult 

till vårt medlemsmöte 
kl 18.30 

i Aktivitetshuset, Älvängen.

Alla är välkomna 
även icke medlemmar

INFLUENSA-
VACCINATION

Nu är det dags....

Älvängens vårdcentral kommer att ha öppen 
drop-in mottagning för influensavaccination 

följande datum:

Måndagen den 6/11 mellan kl 16.30 och 19.00

Lördagen 11/11 mellan kl 10.00-13.00

Onsdagen den 15/11 mellan kl 16.30-19.00

Distriktssköterskemottagningen i Nol 
kommer att ha drop-in mottagning

Onsdagen den 15/11 mellan kl 15.00-17.00 

Välkomna in!

MÖTE
Nol-Alafors Soc.dem.förening och S-kvinnor Auora  kallar till

Torsdagen den 12 oktober KL.18.30
 Folkets Hus i Nol.

Nominering till nämnder och styrelser i Ale kommun 
2007-2010.

Hur förverkligar vi handlingsprogrammet fram till 2010?

Vi vill även rikta ett tack till alla som röstade på S i valet och 
skapade förutsättningar för ett fortsatt  vänsterstyre i Ale. 

Ett speciellt tack till alla valarbetarna.

Ett extra välkomna till alla 
nya medlemmar.

Planer på resecentrum i Älvängen

Kommer att lösas in om pla-
nerna på ett resecentrum ge-
nomförs.

Fullt hus. Över 160 personer kom till ortsutvecklingsmötet i Älvängen. Folkets hus räckte 
inte till.

Presenterades på välbesökt ortsmöte

I FOLKETS HU

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.s

Faksimil vecka 41, 2006.

ÄLVÄNGEN. Ett resecen-
trum har diskuterats 
länge i Älvängen.

Nu närmar sig ett kon-
kret förslag, finansierat 
och klart.

Det har av kostnads-
skäl krymt ett par 
våningar.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande, Jarl Karlsson (S), 
medgav på tisdagens press-
konferens att planerna på ett 
resecentrum i Älvängen snart 
konkretiseras.

– Det blir inte riktigt lika 
stort som det var tänkt från 
början. Svenska kyrkan är 
inte längre med i projektet, 
utan nuvarande intressen-

ter är Folkets Hus och Ale 
kommun. Samtidigt kommer 
det att finnas plats för ett par 
privata företagare att hyra in 
sig, säger Jarl Karlsson.

27,8 Mkr finns avsatt i ma-
joritetens budget 2011-2012 
för resecentrum, ny busster-
minal och fler pendelparke-
ringar.


