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Modern fräsch och påkostad enplansvilla med hög standard. 

Vardagsrum med högt i tak, vacker braskamin, 2 helkaklade 

badrum, uteplatser o carport.

Påkostat och kvalitivt topphus med generösa 184 kvm fördelat 

på 5 rum och kök, varav 3 sovrum ett stort vardagsrum samt 

en mysig gillestuga med öppen spis. Därutöver 2 helkaklade 

badrum, tvättstuga/groventré och förråd. Garage i länga.

Modernt, bekvämt och bekymmersfritt boende. 109 kvm 

fördelat på 4 r.o.k. med bra planlösning och en luftig och 

ljus interiör. Härligt kök och rymligt, helkaklat badrum. Solig 

uteplats på trädäck i skyddat läge. Bilen vid dörren i carport. 

Nära till Ale Torg

0303-180 50
www.lansfast.se 

WESTMARKS GRÄND 29

BOYTA 115M² /4 ROK

PRIS 2 890 000 KR/BUD

VISAS SÖ 29/8

MÄKLARE CLAES 

HELLSTRÖM 0303-180 53

HÖVÄGEN 72

BOYTA 92+92M² /5 ROK

PRIS 2 290 000 KR/BUD

VISAS BOKA TID

MÄKLARE CLAES 

HELLSTRÖM 0303-180 53

BOYTA CA 109M² 4 ROK

PRIS 1 675 000 KR/BUD

AVGIFT 4 850/MÅN

VISAS BOKA TID

MÄKLARE STAFFAN 

ANDERSSO 0303-180 52

NÖDINGE

ÄLVÄNGEN

NÖDINGE

��������	
���������������

BACKA SÄTERI

PÅKOSTAT PARHUS 

BACKA SÄTERI - BOSTADSRÄTT
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rättvisa 
föreningsbidrag

ALAFORS. Hälften av 
alla fordon (49 procent) 
som passerar utanför 
skolorna i Västsverige 
kör för fort.

Det visar resultatet 
av NTF Västs under-
sökning av respekten 
för 30-gränsen vid 
skolor.

Förbi Himlaskolan i 
Alafors kör 64 procent 
av alla fordon för fort.

Vid fyra av skolorna i Väst-
sverige var det tunga lastbilar 
som stod för de högst upp-
mätta farterna, upp till 64 
km/tim. 

– Höga hastigheter inne-
bär ökad risk för att barn 
skadas i trafikmiljön när de 

tar sig till och från skolan. 
Därför är det mycket angelä-
get att få förarna att respek-
tera 30-gränsen, säger Malin 
Lundgren, verksamhetschef 
på NTF Väst.

6 502 fordon utanför 50 
skolor i 13 västsvenska kom-
muner har kontrollerats och 
resultatet är nedslående. 44 
procent av de bussar som 
passerade skolorna körde för 
fort, vilket är en försämring 
jämfört med förra året (38 
procent). 

– När det gäller tunga 
lastbilar körde över hälften 
för fort. Olyckor med tunga 
fordon får ofta allvarligare 
konsekvenser och därför är 
dessa siffror oroande, säger 
Malin Lundgren.

NTF Västs undersök-

ning omfattade tre skolor i 
Ale kommun. Sämst resultat 
konstateras på Ledetvägen 
förbi Himlaskolan. 64 pro-
cent körde för fort, median-
hastigheten var 34 kilometer 
i timmen. 23 procent körde 
över 40 kilometer i timmen 
och sju procent över 50 kilo-
meter i timmen. Den högsta 
farten uppmättes till 74 km/
tim.

Under den här veckan 
stärker polisen sin hastig-
hetsövervakning på kommu-
nernas gator och vägar. NTF 
Väst kommer att medverka 
och informera om riskerna 
med höga hastigheter.

En vädjan till samtliga trafikanter på 
Bräckans väg i Nödinge. Visa hänsyn 
och sänk farten. Vi har nu fem unga 

familjer med små barn boendes efter vägen. 
Parkera inte bilen på olämpliga ställen där 
det råder skymd sikt. Låt inte en ny dödso-
lycka hända på Bräckans väg.

Oroliga föräldrar

Dålig respekt för skol-
barnens säkerhet
– Många fortkörare förbi Himlaskolan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

64 procent av alla fordon på Ledetvägen förbi Himlaskolan kör för fort. Det visar resultatet 
av NTF Västs senaste mätning.

Vädjan till trafikanter 
på Bräckans väg!


