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Ale Hundpensionat
startar kurser i höst
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Ale Hundpensionat

Valpkurs Onsdagar

Aktivering Tisdagar

Viltspår Söndagar

Vi tar även emot din hund när ni åker på semester.
Dagliga promenader och mycket kärlek.

Vid intresse gå in på www.alehundpensionat.se
eller ring oss på 0733-54 98 11

ALAFORS. Den pågå-
ende vägutbyggnaden 
har medfört att trafik-
säkerheten i Alafors 
försämrats.

Kritiken som framför-
des på tisdagskvällens 
ortsmöte i Medbor-
garhuset gällde dels 
rondellen på E45, dels 
att det numera råder 
dubbelriktad busstrafik 
genom samhället.

Mötet lockade ett 
drygt 40-tal personer 
och diskussionerna var 
bitvis livliga.

Ortsutvecklingsmötet i Ala-
fors kom nästan uteslutande 
att handla om trafik. Repre-
sentanter för infrastrukturs-
projektet, däribland Henrik 
Gerber från Peab, fanns på 
plats för att svara på frågor. 
Mötet gästades också av 
Stefan Kraft från Västtrafik 

och kommunens trafikplane-
rare Annika Friberg.

– Det blev ett väldigt bra 
möte med många diskussio-
ner. Det var vår ambition att 
alla skulle få tycka till om tra-
fiken i allmänhet och kollek-
tivtrafiken i synnerhet, säger 
Thor Eliasson, ordförande i 
presidiet.

Knepig rondell
Ansvariga för vägutbygg-
naden lovade att förbättra 
säkerheten för de trafikanter 
som ska ta sig från Ledetvä-
gen och ut på E45. Någon 
typ av åtgärd är att vänta.

– Det är en knepig rondell, 
men man lovade att se över 
möjligheterna till förbätt-
ring, säger Thor Eliasson.

Bussarnas framfart genom 
samhället är ett ständigt 
diskussionsämne på Alafors 
ortsmöten. Den här oktober-
tisdagen var inget undantag. 

Bussarna kör för fort anser 
boende utmed Ledetvägen. 
Den mätning som NTF 
genomförde i våras vittnar 
dock om motsatsen. Endast 
en buss överskred hastighets-
gränsen (30 km/tim) vid det 
tillfället.

– Önskemål framfördes 
om att sätta upp en hastig-
hetstavla på Ledetvägen. 
Förhoppningsvis blir det så, 
säger Eliasson.

Några mötesdeltagare 
uttryckte också sitt missnöje 
över att vägprojektet med-
fört dubbelriktad busstrafik 
genom samhället.

– Det är det enda sättet att 
försörja Alaforsborna med 
kollektivtrafik under rådande 
omständigheter, avslutar 
Annika Friberg.

Kritik mot trafiksituationen i Alafors

ALAFORSBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trafiksäkerheten i rondellen på E45 i Alafors måste förbättras. Det framkom vid ortsmötet i 
Medborgarhuset i tisdags.

– Åtgärd utlovad vid rondellen på E45

Gymnasiedagarna
19-21 oktober

Svenska Mässan i Göteborg
Till Gymnasiedagarna välkomnas alla som vill veta mer om gymnasievalet.

För 30 kr får hela familjen gå in på mässan. Om ditt barn har förköpt skolbiljett 

går dessutom du som förälder/anhörig in gratis på ditt barns biljett. 

Öppettider:
19 okt 08:30-20:00
20 okt 08:30-20:00
21 okt 08:30-18:00

 www.grkom.se/gymnasiedagarna

Har du alla 
nycklar till 
banken?

Inspirationsdagar
på samtliga kontor i Ale

Tisdag 19 oktober kl 18
Tisdag 26 oktober kl 18

Föranmälan:
Älvängen: kala03@handelsbanken.se, tel 0303-33 48 50
Ale Torg: chni19@handelsbanken.se, tel 0303-33 67 30

Surte: alas01@handelsbanken.se, tel 031-336 1580

Vi lär dig komma 
igång med bank 

på internet.
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Älvängen, Ale Torg, Surte
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