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ÄLVÄNGEN. Fler tåg 
kommer att stanna i 
Älvängen.

Vid tidtabellsskiftet 
i december tillkommer 
två turer.

– Mycket glädjande 
att våra påtryckningar 
till Västtrafik givit 
önskvärt resultat, 
säger kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S).

Många alebor har redan 
upptäckt fördelen med att 
ta tåget mellan Älvängen 
och Göteborg. Fullt utbyggt 
blir inte pendeltågssyste-

met förrän i slutet av 2012, 
då kvartstrafik införs. Fast 
redan nu kan kommunled-
ningen leverera en positiv 
nyhet till alla tågpendlare.

– Vi har aktivt arbetat 
med att få till extra avgångar 
under byggprojektets gång. 
Från och med december i år 
blir det ytterligare en mor-
gontur från Älvängen till 
Göteborg. 07.52 blir tiden 
för den avgången. En efter-
middagstur i motsatt riktning 
är också fastställd i den nya 
tidtabellen. Den nya turen 
från Göteborg till Älvängen 
ska avgå 17.27, berättar Jarl 
Karlsson.

När infrastrukturprojek-
tet är färdigställt kommer 
Ale kommun att få totalt fem 
pendeltågsstationer. För-
utom i Älvängen kommer 
tågen också stanna i Nol, 
Nödinge, Surte och Bohus.

– Vi är lyckligt lottade 
som får fem stationer. Från 
Älvängen till Göteborg 
kommer det att ta 22 minu-
ter och för dem som vill 
åka norrut till Trollhättan 
blir restiden en halvtimme, 
avslutar Jarl Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Fler tågturer till och från Älvängen
Kommunalrådet Jarl Karlsson gläds åt att det blir ytterligare tågturer mellan Älvängen och 
Göteborg när den nya tidtabellen träder i kraft i december.           Arkivbild: Jonas Andersson

Öppet  
Onsdag  12-16 Fackliga S-företrädare
Onsdag 16-19 S-politiker
Torsdag 11-13 S-pensionärer
Torsdag 13-14.30 Nalin Pekul
Fredag 12-16 Fackliga S-företrädare
Fredag 16-19 S-politiker
Lördag 10-13 S-politiker

Du kan också vända dig till vår exp. tel: 0303-74 21 13

Vill du veta mer 
om vår politik?

- Kom till Valstugan på Ale torg.
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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C) Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)
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