
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 37  |  vecka 43  |  2010  |  År 15  |  100% täckning  |

BanaVäg i Väst fick kritik.

Skarp kritik 
mot BanaVäg
ALE. BanaVäg i Väst fick 
bekänna färg i veckan. 
Telefonen gick varm och 
kritiken från pendlarna 
var skarp.

Drabbade talade om timmar i kö bara 
för att ta sig över Jordfallsbron. Pro-
jektledningen erkände misstag och i 
slutet av veckan flöt trafiken bättre. 
Etappen i Bohus är den mest kompli-
cerade att bygga.

Läs sid 8

www.alefast.se | jap@alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10

�KLIPP UT KUPONG!

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

Grillad 
Kyckling
Gäller mot kupong,
t.o.m. 31 oktober.

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

Gäller fr.o.m. onsdag 27 oktober så långt lagret räcker. 
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter

DUNJACKA
Damstrl. 34-46.
Ord pris 1.500:-

VINTERKLIPP!

NU 750:-
1/2
PRISETNÄRPRODUCERADE 

HANDGJORDA 
OSTAR

Unna dig goda 
 getostar från Ale!

Beställ på sommarhagensost.se 
eller 0303-74 32 32. Fri utkörning!

Sommarhagens
Gårdsmejeri

pellets!
Vida Svensk råvara. 16 kg/säck

2690:-
/pall (52 säckar)

Fri hem-
körning 
vid köp av minst två pall.

(Gäller inom 3 mil). 

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

Vi har alltid 

fler än
100
Inner- och ytter-

dörrar
på lager! 

Vardagar 9.30 - 18.00
Lördagar 9.30 - 14.00
Göteborgsvägen 72 

Älvängen
Tel 0303-74 90 30

Stor sortering inför 
gravsmyckningen!

Ädelgran-
krans   fr. 78:-
LÖRDAG 6/11 ÖPPET 10-14

Högläsning ur bibeln från måndag morgon till söndag förmiddag – ett maraton som lockade hundratals besökare. Avslutningen i Smyrnakyrkan i Älvängen 
blev en höjdpunkt.                    Läs sid 44
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Om tio veckor sätter 
vi punkt för 2010. 
Det har gått sanslöst 

fort. Ännu fortare går det 
om vi tänker att det bara är 
lite drygt två år kvar tills vi 
kliver på Alependeln och på 
mindre än 15 minuter från 
de flesta orter i Ale tar oss 
till Göteborgs central. När 
första spadtaget togs i april 
2007 så kändes det som en 
evighet. Nu är vi snart där, 
men som alltid i långa lopp 
tryter krafterna på upplop-
pet. Det är kämpigt nu. Det 
byggs över nästan hela kom-
munen och i rusningstrafik 
korkar det igen. Jag förstår 
frustrationen som alla pend-
lare känner, särskilt de som 
har tider att passa, barn som 
ska hämtas, fritidsaktiviteter 
som ska planeras, mat som 
ska lagas, tvätt-tider som 
måste passas och säg vad det 
inte är.... 

Vi är vana att kunna plane-
ra, att veta när vi är framme. 
Som pendlare i Ale är just 
detta inte möjligt. Tja, möj-
ligt är det, men det är inte 
särskilt sannolikt att det pla-
nerade schemat hålls. Samti-
digt känner jag stor respekt 
för BanaVäg i Väst som hit-
tills har lyckats behålla bra 
flöde i trafiken trots en om-
fattande byggnation. I början 
på veckan gick däremot allt 
åt pipan. Tekniken strulade 
och beräkningarna slog fel 
vid trafikljusen i Bohus. Det 
ledde till timslånga köer. Kri-

tiken var svidande och själv-
klart befogad.

Däremot tror jag inte 
som en del har skrivit att 
BanaVäg i Väst inte gör sitt 
yttersta. Vad har de att vinna 
på att trafiken inte flyter? 
De fysiska begränsningar-
na är ju uppenbara i denna 
trånga korridor där det nu 
byggs en fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg – sam-
tidigt som trafiken ska flyta 
i samma korridor! Jag måste 
säga att jag är imponerad 
över att det överhuvudtaget 
är möjligt, men nu är jag ute 
på känslig is. Jag tillhör inte 
de som pendlar till Göte-
borg varje morgon eller hem 
från stan i eftermiddagstrafi-
ken. Hade jag gjort det, 
hade det nog låtit an-
norlunda. Jag är fullt 
medveten om det. 
Tycker ändå att vi ska 
utgå från att entrepre-
nörerna gör sitt bästa 
för att underlätta logis-
tiken. Har vi sedan 
smarta idéer som 
vi tror att ingen 
har tänkt på ska 
dessa självfallet 
framföras. Min 
bedömning är 
att BanaVäg i 
Väst är väldigt 
lyhörda och 
duktiga på 
att svara. Att 
de ändå inte 
alltid tycker 
som vi får vi 

respektera. Deras yrke är att 
bygga vägar, så de torde veta 
vad som är bäst.

Det händer en del roligt 
framöver. I Ale Arena rustar 
man för seklets bandymatch. 
Ale-Surte BK har utmanat 
Frölunda Indians hockey-
stjärnor. En match som inte 
får förloras och som ni de-
finitivt inte får missa. An-
teckna onsdag 10 novem-
ber och för en gångs skull 
tror jag förköp är att rekom-
mendera.

Jag hann inte till denna 
veckan, men om ni någonsin 
tvivlat behöver ni inte göra 
det, Olle Skoglund har ett 
fjärde torn på gång i Surte! 

Det rapporterar vi om 
nästa vecka. Håll ut 

till dess!

Håll ut – pendeln är nära

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

alekuriren  |   nummer 37  |   vecka 43  |   2010LEDARE2

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

SPF Skepplanda-Hålanda har genom 
styrelsebeslut beslutat att ej anordna 

julbord den 25 nov som tidigare utlovats.

Det blir däremot ett vanligt 

MÅNADSMÖTE
torsdag 25 nov kl 15 

Som underhållare har vi bjudit in 
MATS ANDERSSON som har ett 

naturprogram med bilder och kåseri.

Anledningen till förändringen är omsorg 
om medlemmarna ekonomi eftersom 

sillsexan och vårt 40 års jubileum tar hårt i 
kassan för den enskilde medlemmen.

Vi hoppas på förståelse av vår åtgärd.

OBS!
TIDEN

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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EXTRAERBJUDANDE

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE
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HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
2-3 november kl 12-15

Tag med eget glas eller 
köp för 10kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10kr

Kvarnvägen 6 i Surte

har öppnat igen i Lödöse

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

28-29 oktober 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA 
FULLMÄKTIGE

sammanträder

Tisdag 9 november 
kl 19.00

Ale-Skövde församlingshem

Ärende: Budget 2011

Leif Andersson Ordförande

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

inbjuder till 

ÖPPET HUS
i våra nya lokaler:

Ledetvägen 33
Onsdag 3 nov 16-18

Varmt Välkomna!
Postvägen 2, Älvängen
Telefon: 0303-749430

Torsdag 19-22
Lösgodis 590

/hg

Överraskning

GRAVSMYCKNING
Hos oss hittar ni det mesta

Välkomna!

Öppettider vintertid: Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18
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Frukt&Grönsakshuset
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Ales bussar är något vi 
måste få mer effek-
tiva, att stora bussar 

går tomma dagarna i ända 
när pensionärer inte vågar 
eller kan åka med dem. 
Bättre vore att under mel-
lantimmarna, efter morgon- 
och kvällsruschen av skol-
barn och arbetare, köra med 
mindre och mer ekonomis-
ka bussar. På så sätt skulle 
man även kunna utöka från 
två avgångar i timmen till 
det dubbla. Detta skulle vi 

kunna uppnå med ett nära 
samarbete med Västtrafik.
Anknytningen till Kung-
älv via buss 401 som står i 
över tio minuter och väntar 
in buss 403 från Skepplanda, 
är ytterligare ett sådant slö-
seri med tid. Busshållplat-
serna är alldeles för många 
och överdrivet nära varan-
dra med ytterligare tidsför-
lust för resenärerna.
•  Mindre och effektivare 

bussar ger fler avgångar 
per timme.

•  Mindre bussar ger en ökad 
trygghetskänsla för våra 
äldre och de små.

•  Snabbare bussar genom 
hela Ale kommun.

• Bättre närmiljö.

Vad skulle Ale kommun 
tjäna på effektivare och 
tätare avgångar? Förutom 
de uppenbara fördelarna 
vill jag med denna motion 
mena att hela Ale kommun 
skulle höja sitt anseende och 
bli mer eftertraktat som in-

flyttningsområde för indu-
strier och barnfamiljer som 
kan pendla till arbeten inom 
Göteborgs stad. Äntligen 
kan vi bli kvitt glesbygds- 
och Norrlandsstämpeln. 
Kommunikationer har alltid 
varit vägen till framgång.
Snabbtågen är inte drift-
färdiga förrän tidigast 2012 

och med bruklig försening 
snarare 2016. Därför måste 
vi organisera bussarna på 
ett tidsmässigt och effek-
tivt sätt. Det skulle inte bara 
vara behjälpligt för dess re-
senärer utan också sätta Ales 
näringsidkare och andra 
dragplåster på kartan.

Ps. För både Surte och 
Bohus skulle det räcka gott 
med enbart två hållplatser.

Börje Ohlsson

Red anm: Börje Ohlsson sitter i 
kommunfullmäktige som politisk 

vilde, då han tidigare har uteslutits ur 
Sverigedemokraterna.

INSÄNT alekuriren  |   nummer 37  |   vecka 43  |   20104
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Vi som bor på Alevä-
gen i Nol vill upp-
märksamma alla att 

hastigheten för närvaran-
de är 30 kilometer i timmen. 
Här finns barn och utfarter! 
Vi är ganska nära att bli på-
körda varje gång vi ska gå 
hemifrån. De flesta som åker 
förbi har en hastighet på 
60-70 kilometer i timmen.

Vi föreslår en hastighetsö-
vervakning från polisen. 
Många fartdårar skulle åka 
fast. Jag lovar! Det gäller 
även mopedister.

Boende i området

På begäran erbjuder vi ett nytt 
utbildningstillfälle av  

”Vinnande Bemötande” 
för Företagare och Ale kommuns tjänstemän 

Kursen är uppdelad i två delar

Plats:  Evas Matglädje, Nol

En av de faktorer som det generellt finns behov av i alla 
kommuner är att förbättra ”Bemötandet” mellan kommunen och 
företagen.   
Ale Utveckling fortsätter tillsammans med Företagarna Ale med 
detta nya utbildningstillfälle. 
  
Förutom att utbildningen är mycket bra enligt tidigare deltagare,  
så är det ett steg i ett ytterligare förbättrat företagsklimat.  
  

Vinnande bemötande är två tillfällen på 4+3 
timmar med Paal Evjenth som seminarieledare. 
Kostnad 1800 kronor + moms. 

  
Sista anmälan 29 oktober till: 
Jerry Brattåsen tfn: 0303 33 02 77, 
jerry.brattasen@ale.se 

Del 1: 8 nov. 15.00-19.00 
Del 2: 29 nov. 16.00-19.00

En singelolycka inträffade på E45 i höjd med Ale Torg vid 17.30-tiden i onsdags. I bilen 
befann sig en person som chockades av händelsen, men i övrigt klarade han sig undan 
olyckan utan skador.                             Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka på E45 i Nödinge

Hög hastighet 
på Alevägen

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
Hasse 0706-37 50 69
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

Kommunikationer har alltid varit vägen till framgång
Motion om busstrafiken i Surte-Bohus:

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                              

Oktober

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANGKommunfullmäktige
Tid och plats: Medborgarhuset i Alafors
1 november, kl 18.00

tiden 2010-11-01–2014-10-31.

-
-

-

Tyck till om nya ale.se
ALE KOMMUN HAR LANSERAT

ale.se.

Undersökning bland unga
UNDER V 45 OCH 46 KOMMER alla som 

-

-

Börja nattvandra!
KOM OCH NATTVANDRA

Musik på Mötesplats Ungdom
VÄNDER SIG TILL UNGDOMAR mellan 

Onsdagen den 27 oktober
-

-

Lördag den 30 oktober

Fru Mozart, opera i Ale   
GÖTEBORGS OPERAN BESÖKER ALE, en 

Kulturskolans höstkonsert
KULTURSKOLAN SPELAR UPP sin efter-

Bildvisning, Älvängens bibliotek 
EN ANNORLUNDA VÄSTGÖTARESA.

Bebissagostunder på  
Ale bibliotek, Nödinge  
VI LÄSER, RAMSAR OCH FIKAR tillsam-

Kura skymning  
VÄRLDENS STÖRSTA HÖGLÄSNING?

-

Lasse Berghagen i Ale
LASSE BERGHAGEN BJUDER -

Öppet hus på Ale gymnasium 
den 23 nov kl 18.00–21.00
Tisdagen den 23 nov har vi öppet hus på Ale gymnasium kl 18.00–21.00.  Alla program 
finns på plats med lärare och elever, Teatern är riggad och hela byggnaden håller öppet 
med huvudbibliotek, idrottshall med mera. Ladda ned Ale gymnasiums nya katalog på 
alegymnasium.se.

Fakta: Ale gymnasium
ALE GYMNASIUM LIGGER -

-
-

-
grammet. 

Ta tag i din framtid - plugga på Ale vuxenutbildning!

Grundkurser
Gymnasiekurser

Öppettider på Ale bibliotek, Nödinge
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 Ta tag i din framtid!
Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andra språk
Sfi

Sista ansökningsdag är den 15 november

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C
Matematik A, B, C, D
Samhällskunskap A 
Svenska B
Svenska som andra språk B
Historia A

Biologi B
Fysik B
Kemi B, Kemi breddning
Naturkunskap A, B
Psykologi A
Religion A 
Datorkunskap

För mer info och anmälan:  
www.ale.se/komvux | 0303 - 330 358

Terminstid:  24 jan  -  10 juni 

Grundkurser: Gymnasiekurser:

Ortsutvecklingsmötet i 
Bohus kunde ha blivit det 
snabbaste någonsin. Efter att 

Stina-Kajsa Melin berättat 
om Alebyggens ambitioner 
med Bohus Centrum som 

hälsocenter 
l ä m n a d e s 
ordet till 
p u b l i k e n . 
Trots en 
fullsatt lokal 
uteblev frå-
gorna och 
mötet kunde 
ha avslu-
tats efter en 
kvart om 
det inte varit 
för kaffet… 
Energin från 
fikat väckte 
åtminstone 
några fun-
d e r i n g a r . 
Problemen 
med att 
u n g d o m a r 
har Bohus 
C e n t r u m 
som till-
håll hoppas 
a v h j ä l p a s 
när den nya 

idrottshallen står klar.
– Där blir också en fritids-

gård och förhoppningen är 
att skapa något attraktivt för 
våra ungdomar. Samtidigt är 
det upp till oss vuxna att sätta 
ner foten och ställa krav på 
ungdomarna. Vi måste stå 
upp, manade Stina-Kajsa 
Melin.

De få synpunkter som 
framfördes gällde det yttre, 
såsom brist på belysning och 
en tråkig fasad.

– Jag känner inte till 
att det planeras för någon 
ommålning, men belys-
ningen ska vi se till fungerar. 
Bohus Centrum drivs genom 
ett eget bolag och finansieras 
inte med hjälp av hyresintäk-
ter från boende i Ale. Därför 
begränsas också våra möjlig-
heter att investera. Det sker i 
den takt som hyresgästerna i 
Bohus Centrum mäktar med. 
Det är bara intäkterna från 
centrumanläggningen som 
används, berättade Stina-
Kajsa Melin.

Flera mötesdeltagare 
uttryckte en förnöjsamhet 
över att Alebyggen tagit över 
som hyresvärd och oroade sig 
för att det skulle vara kortsik-
tigt. Stina Kajsa Melin och 
även Centerpartiets Lennart 
Dahl betonade att det inte 
finns några planer på att sälja 
Bohus Centrum.

Alebyggen har för avsikt 

att fortsätta sin satsning på 
att nischa centrumet till ett 
hälsocenter med fokus på 
människans välbefinnande.

– Vi kan inte konkurrera 
med köpcentrum som finns 
i Kungälv eller till exempel 
Ale Torg. Däremot gläds 
vi mycket över att få ett 
apotek 1 december samt att 
en fotvårdsspecialist flyttar 
in i centrum, sa Stina-Kajsa 
Melin.

Det framkom önskemål 
om ytterligare en busshåll-
plats på vägen mot Jenny-

lund, förslagsvis i korsningen 
med Klorvägen. Det skulle 
kunna medföra att fler väljer 
bussen, då det känns otryggt 
att gå från centrum till Riks-
byggens lägenheter. Möte-
sordföranden, Rolf Eng-
ström (S), som gjorde sitt  

sista framträdande i denna 
roll, informerade också om 
att Bohus ska få en rastgård 
för hundar. Exakt lokalise-
ring av denna är dock inte 
klart.

Bohus Centrum – världens bästa?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

…och liksom Lennart Dahl dementerades alla rykten om att 
bolaget skulle vilja sälja Bohus Centrum.

Alebyggens ordförande, Sti-
na-Kajsa Melin (S), närvara-
de på ortsutvecklingsmötet i 
Bohus….

Onsdag 27 oktober kl 18.30
Älvsalen, Folkets Hus, Nol

Tema: Nominering till 
kommunstyrelse, oppositionsråd, 
kommunfullmäktiges v.ordf. m.m.

VÄLKOMNA!
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EXTRA MEDLEMSMÖTE

BOHUS. – Vi måste vara på väg att få världens 
bästa centrum?

Det kunde ortsutvecklingsmötets ordförande i 
Bohus, Rolf Engström, påstå då synpunkterna på 
Bohus Centrum plötsligt var som bortblåsta.

Den annars så omfattande kritiken var fåordig 
när Alebyggens ordförande, Stina Kajsa Melin (S), 
agerade måltavla.

– Kritiken uteblev på ortsmötet i Bohus
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Jag vill bli forensiker, typ CSI. 
Jobba med fingeravtryck och 
sotig dammvippa.>>
Sofia J,
Naturvetenskapsprogrammet

Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 
Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 
entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 
och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-
motiverad miljö, med moderna IT-integrerade 
lokaler och en egen bärbar dator som studie-
verktyg.  95% av våra elever uppger att de trivs 
bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!

Vi ses på vårt öppna hus 
tisdagen den 23 november kl. 18-21

och lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

15 min 

20 min 

60 min 

80 min 

60 min 

20 min 

NOL. Den planerade 
byggnationen på Brand-
sbobergen stod överst 
på dagordningen.

En programpunkt 
som uppenbarligen till-
talade Nolborna.

Ortsmötet i Folkets 
Hus lockade många 
besökare.

Lennart Nilsson och Ann-
Marie Carlsson från kom-
munens samhällsplane-
ringsavdelning var särskilt 
inbjudna till tisdagskvällens 
ortutvecklingsmöte i Fol-
kets Hus, för att tillsammans 
beskriva de tankar och idéer 
som finns om nybyggnation 
i Brandsbobergen.

Innan föredragshållarna 
släpptes in passade möte-
sordföranden, Lars-Ove 
Hellman, på att beskriva den 
planprocess som sker i kom-
munen innan en eventuell 
byggnation kan komma till 
stånd.

– På hösten 2007 antogs en 
Översiktsplan. Det innebär 
att man ser kommunen ur ett 
helikopterperspektiv och gör 
en grov skiss av de områden 
där man kan tänka sig bebyg-
gelse av bostäder, industri-
tomt samt tar hänsyn till 
platser, med exempelvis stora 
naturvärden, som absolut 
inte får röras. Därefter sker 
en fördjupad översiktsplan 
där man tittar på enskilda 
områden. Fortfarande hand-
lar det om grova studier och 
skisser. Det brukar ta cirka 
två år innan man är framme 
vid färdig detaljplan, infor-
merade Hellman.

I samband med ortsmötet 
var det första gången som 
idéerna för Brandsbobergen 
presenterades i offentlighe-
tens ljus.

– I kväll diskuterar vi vårt 
Nol och inte enskilda tomter 
som kan beröras. De som 
blir direkt berörda av en 
byggnation i Brandsbober-
gen kommer att bli kallade 

till särskilda samrådsmöten, 
poängterade Hellman.

Lennart Nilsson betonade 
att Brandsbobergen inga-
lunda är något enkelt område 
att bebygga, men att alterna-
tiven är få.

– Verksamhetsområden 
behöver ligga nära E45 och 
när vi pratar bostäder så finns 
det inte mycket annat att 
göra än att gå upp i bergen. 
Vi vill inte använda värde-
full jordbruksmark. Förde-
len med Brandsbobergen 
är att det inte finns så stora 
naturvärden som vi behöver 
ta hänsyn till. Avsikten är 
att sammanlänka byggna-
tion på Ale Höjd i Nödinge 
och Brandsbobergen där 
pendeltågsstationerna i 
Nödinge och Nol blir två 
viktiga knutpunkter. Tanken 
är att förbinda Kilandavägen 
med Alingsåsvägen med en 
tvärlänk rätt över, förklarade 
Lennart Nilsson.

Ann-Marie Carlsson 
visade en kartbild över tre 
områden i Brandsbober-
gen som kan bli aktuella för 
byggnation, totalt rör det sig 
om 600-800 bostäder. Ale 
kommun har nyligen köpt 
mark som gör det möjligt att 
gå vidare med projektet.

– Infrastrukturen gör att 
samhällena växer. Det vi nu 
ser skisser på är nästa så kall-
lade årsring, sade Ann-Marie 
Carlsson.

De flesta i salongen tyck-
tes gilla den idé till samhälls-
utveckling som presentera-
des, men det fanns också de 

som var något mer skeptiska.
– Mycket av naturen tas 

bort. Blir det för många hus 
på en och samma yta i det 
här området skulle man lika 
gärna kunna vara stadsbo. 
Det är mängden hus jag 
emotsätter mig, uttryckte en 
av mötesdeltagarna.

De positiva reaktionerna 
vägde dock över och många 
menade att nybyggnation 
också kan bli ett sätt att 
behålla och utvidga den ser-
vice som finns på orten.

– Det är viktigt att vi får in 
era synpunkter. Information 
kommer att finnas på vår 
hemsida och det går även bra 
att ringa till mig, underströk 
Ann-Marie Carlsson.

På punkten övriga frågor 
efterlystes ett trygghets-
boende och fler lägenheter 
i centrala Nol. Lars-Ove 
Hellman fick plötsligt ikläda 
sig rollen som Alebyggens 
vd.

– Vi har en riktigt bra idé 
på gång i Nol, med en trev-
lig förtätning av samhället. 
Det finns emellertid privata 
intressen inblandade varför 
jag inte kan presentera för-
slaget ännu. Jag lovar dock 
att komma tillbaka i ärendet.

Tisdagens ortsutveck-
lingsmöte blev för övrigt 
Lars-Ove Hellmans sista 
som ordförande. Han fick 
välförtjänta applåder av för-
samlingen när han tackade 
för visat intresse.

Nolborna välkomnar byggnation 
på Bransbobergen
– Förslaget presenterades på ortsmötet

Lennart Nilsson från samhällsbyggnadsavdelningen presenterade förslaget till byggnation i 
Brandsbobergen, när han tillsammans med Ann-Marie Carlsson gästade ortsutvecklingsmö-
tet i Nol.

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NOL. Mejl- och telefon-
trafiken till BanaVäg 
i Västs huvudkontor i 
Nol gick varm i början 
av veckan, särskilt i 
måndags.

Projektledningen 
beklagar det inträffade, 
men ber samtidigt om 
förståelse.

– Vi försökte trimma 
trafikljusen i Bohus för 
att nå maximalt trafik-
flöde, men misslycka-
des. Vi gör precis allt vi 
kan för att underlätta 
och minska kötiderna, 
tro inget annat, säger 
projektledare Bo Lars-
son.

Sedan väg- och järnvägsut-
byggnaden inleddes i april 
2007 har ansvariga bävat för 
etappen runt Jordfallsbron. 
Det är den mest komplice-
rade, en ”svävande” rondell 
över motorvägen, som en del 
av bron och den ska byggas 
parallellt med trafiken.

– Våra farhågor har besan-
nats. Det är svårt, särskilt när 
tekniken inte fungerar, men 
det är inte värre än befarat. 
Arbetet kommer att pågå 
över nästa sommar, då vi har 
ett tio veckor långt trafikav-
brott på järnvägen och kan 
slutföra etappen. Om mindre 
än ett år kommer trafiken att 
flyta utan bekymmer, säger 
Bo Larsson.

I måndags uppstod trafik-
kaos i Bohus och på Jordfalls-
bron. Ett försök att trimma 
in trafikljusen att ge ett 
maximalt trafikflöde miss-
lyckades.

– Det fick omvänd effekt 
och vi hade dessutom två 
detektorer som var ur funk-

tion. Det här beklagar vi 
verkligen, men även vi gör 
misstag. Vår ambition är 
att märkas så lite som möj-
ligt, men det är svårt när vi 
bygger trafikplatser som den 
i Bohus. För att underlätta 
måste även trafikanterna 
hjälpa till. Vi har haft pro-
blem med bilister som i all 
stress kör mot rött på Jord-
fallsbron. Det gör att klaf-
farna inte kan öppnas och 

bommarna inte kan fällas. 
Det fick i förra veckan en 
allvarlig konsekvens när ett 
fartyg tvingades väja åt sidan. 
Sjötrafiken har inga margi-
naler. Nu har Trafikverkets 
verksamhetsavdelning Sam-
hälle kontaktat Sjöfartsver-
ket för att utreda om sjö-
trafiken kan styras om så vi 
slipper broöppningar under 
rusningstrafik. Svaret vi har 
fått är att det inte möjligt 

på kort sikt, men kanske lite 
längre fram. Ingen får tro att 
vi inte undersöker alla möj-
ligheter att minska kötiden, 
informerar Bo Larsson.

Trafikflödet
BanaVäg i Väst mäter dagli-
gen trafikflödet och kötiden 
in till Göteborg. Under sep-
tember månad tog det i snitt 
40 minuter mellan Älvängen 
och Lilla Bommen. När pro-

jektet startade var samma tid 
knappt 22 minuter.

– Det är ett bra flöde så 
länge inga olyckor eller andra 
incidenter inträffar, men så 
fort något oförutsett händer 
slår det ut hela systemet. Det 
räcker att det blir en olycka 
på E6 i Kungälv så påverkar 
det E45. Det är ingen ursäkt, 
utan bara en förklaring till 
vår sårbarhet. Vi bygger 
en ny väg och järnväg i en 
mycket trång korridor som 
begränsar våra möjligheter, 
säger Bo Larsson.

Allmänheten uppmanas 
att se över sina resvanor. Går 
det att åka kollektivt? Kan jag 
samåka med grannen eller 
arbetskamraten? Kan jag 
flexa på jobbet, så jag slipper 
att resa under rusningstid?

– Hjälps vi åt kommer 
det att gå lättare. Självklart 
önskar även vi att det hade 

varit möjligt att ta tåget i 
större utsträckning, men 
det sköter Västtrafik och för 
tillfället finns inga extra tåg-
vagnar. De nya kommer först 
2012, berättar Bo Larsson.

Ett vanligt förslag från 
trafikanterna är att avbryta 
byggnationen under rus-
ningstid.

– Det är inte ekonomiskt 
försvarbart och skulle inne-
bära trafikstörningar under 
ännu längre tid, svarar Bo 
Larsson.

Glädjande nyheter är 
emellertid att projektet 
ligger före tidplanen i väg-
bygget. Innan årsskiftet 
kommer sträckan mellan 
Nödinge syd och Älvängen 
syd att vara helt färdig.

BanaVäg i Väst bemöter kritiken

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Projektledare Bo Larsson.

Etappen vid Jordfallsbron är den mest komplicerade och i förra veckan försökte man trimma in trafikljusen i Bohus för att få maximalt trafikflöde, detta 
misslyckades inledningsvis. I slutet av av veckan blev det bättre, men resande uppmanas att se över sina vanor.

– Vi gör allt vi kan för att minska köerna!

Gäller under november månad så långt lagret räcker

�����������������
�������������� 

100:- rabatt

på alla vårdande produkter

www.alvangenshudochfriskvard.se
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Nu har jag börjat hos 
Tanja och vi hälsar 
nya och gamla kunder 
välkomna!

10% på 
Hair Extensions

Susanne Regard Ståhl

Boka tid: 
031-98 25 85

Förra vintern var tuff  för 
trafi kanterna på E45. Hur 
förbereder ni er inför den här 
vintern?
– Ja, en utbyggnad av både 
väg och järnväg i kombina-
tion med en riktig vargavinter 
var inte alltid en lätt ekvation. 
Det här är ett område som vi 
verkligen  prioriterar i projek-
tet. Våra entreprenörer åläggs 
att utöka fokus på rengöring 
av vägskyltar, vi kommer göra 
fl er spontana besiktningar och 
komplettera med extra be-
lysning vid snäva kurvor och 
busshållplatser. 

Vad för typ av belysning blir 
det längs E45? 
– Det kommer att bli belysning 

i mitträcket på E45, så kallad 
LED-belysning (Light Emitting 
Diode). Vid pendeltågsstationer 
och hållplatser ska belysningen 
förstärkas med stolpar. 

Hur länge till kommer det 
vara begränsad framkomlighet 
på E45 vid Bohus? Och på 
Jordfallsbron?
– Som det ser ut nu kommer vi 
att ha 2+1-lösningar i och om-
kring Bohus fram till sommaren 
2011, och läget på Jordfallsbron 
kommer att bestå minst till 
våren 2011. Vi är medvetna om 
att situationen periodvis skapar 
långa köer och arbetar med att 
titta på olika alternativa trafi k-
lösningar, som inkluderar både 
Bohus och Jordfallsbron. 

Vilken hastighet ska gälla på 
de delar som är färdiga på 
E45?
– Vi möjliggör för att man ska 
kunna köra i 110 km/tim, men 
det är inte beslutat ännu. Under 
byggtid gäller däremot 70 km/
tim, eller annan angiven has-
tighet. Det beror på att de delar 

som är klara fortfarande ingår 
i ett arbetsområde och inte är 
slutbesiktigade.

När börjar ni bygga E45 norr 
om Älvängen?
– Vår ambition är att vi ska 
komma i gång innan årsskiftet. 

Måste jag fortfarande bära 
min cykel i trappan på 
Jordfallsbron när jag ska till 
Eka? 
– Om du kommer från Kungälv 
på cykel och ska ner till Eka-
området så är det den enda lös-
ningen, och så kommer det att 
vara fram till 2012. Detta beror 
på att det inte längre fi nns något 
övergångsställe på E45 vid 
Bohus centrum. 

Kommer ni att asfaltera 
 servicevägen längs älven?
– Nej, den kommer att vara 
grusbelagd även i fortsättnin-
gen. Den är i första hand byggd 
för underhåll av järnvägen efter 
färdigställandet. Men det går 
utmärkt att promenera och även 
cykla där.

Följ med på bygg-
promenad i Bohus 

Under en tid har det varit 
stora problem med trafi kljusen 
i Bohus. Det beror på att vi 
försökt trimma om dem för att 
uppnå ett bättre trafi kfl öde, 
vilket misslyckades och vi 
fi ck den omvända situationen. 
Problemet är nu avhjälpt. Vi 
beklagar den extra kötid som 
har uppstått och eventuella 
besvär i samband med detta. 

Skårdalskorsningen i Bohus 
kommer att  stängas helt 
mellan 25 oktober och 22 
 november. För mer informa-
tion, besök www.banavag.se.  

Vill du se arbetet kring Bohus 
och Jordfallsbron på nära håll?
Välkommen att följa med på 
en 1,5 timmes byggpromenad 
den 1 november! Det fi nns ett 
fåtal platser kvar. För anmälan 
och mer information, besök 
www.banavag.se. Platserna är 
begränsade så det är först till 
kvarn som gäller!

Utfarten till Kilandavägen mel-
lan Lidl och OKQ8 vid Ale torg 
har stängts och ersatts med en 
anslutning till lokalvägen från 
rondellen mellan Mc Donalds 
och Q8. 

Den här månaden kommer 
informationslokalen i Nol 
att vara öppen för allmän-
heten torsdagen den 28 
oktober klockan 14.00-18.00.  
Kommande informationstill-
fällen är 25 november och 16 
december klockan 14.00-18.00.  
Det fi nns även möjlighet för 
grupper att boka besök, ta då 
kontakt med informatör Mona 
Huovinen, telefon 031-63 51 37. 

Problem med 
trafi kljusen i Bohus

Förändringar vid 
Ale torg

Vad är på gång i Älvängen?
– En hel del, vi kommer bland 
annat att göra en stor trafi k-
omläggning i december. Då 
kommer vi leda om trafi ken på 
E45 från Repslagaregatan och 
söderut. 

Vad händer med trafi kljusen?
–Trafi kljusen kommer att vara 
kvar eftersom vi inte är klara 
med den nya trafi kplatsen än. 
Det är en säkerhetsaspekt för 
alla gång- och cykeltrafi kanter 
och för de som bygger den nya 
vägen.

Står du inför någon särskild 
utmaning?
– Ja, det är att få klart bron 
till den nya trafi kplatsen vid 
Älvängens centrum. Men vi 
kommer även att påbörja en 
förvandling av Göteborgsvägen 
till en så kallad miljöpriori-
terad gata. Det innebär bland 
annat en uppfräschning av ytor, 
upphöjda övergångställen och 
plantering av träd.

Nya E45 mellan Alafors och 
södra Älvängen ser klar ut, 
varför får vi inte köra där? 
– Den nya trafi kplatsen i södra 
Älvängen är inte klar än, så 
även om det ser färdigt ut kan 
vi inte öppna den nya delen av 
E45 för trafi k riktigt ännu. 

Något mer du vill nämna?
– Vi kommer att ha ett infor-
mationsmöte under hösten där 
vi berättar om de arbeten som 
är aktuella i Älvängen. Mer 
information om tid och plats 
kommer.

På gång

... Mats 
Granath
ny projektledare för 
etappen Nol–Älvängen

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Korsningen vid 
Skårdal stängs

Välkommen till vår 
informationslokal

Foto: M
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BanaVäg i Väst
Projektaktuellt oktober 2010   

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Så förbereder vi 
oss inför vintern

Nya på- och avfarter, köer på E45, 
trafi komläggningar och byggstarter 

i startblocken. Intensiteten är hög 
och det är många som hör av sig till 

BanaVäg i Väst med frågor. 
Här är några av dem. Bo Larsson, 

projektchef, svarar.

Bo Larsson, projektchef
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DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

YVONNE BEHRMAN, PETER COLLÉN, ERIK BOSTRÖM OCH MARIE ARONSSON.

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 2 951 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 9 B. ALEBUTIKEN
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 615 000 kr/bud. AVGIFT 2 445 kr/månad.
VISAS Ti 26/10. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 97d.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004.

ALE SURTE 2 rok, 54,3 kvm
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PRIS 1 450 000 kr/bud. TOMT 1 744 kvm . VISAS To 28/10. Må 1/11. Ring för tidsbokning. Granåsvägen 37.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 105 + 50 kvm

• Nära naturen • Trevligt boende • 2-3 sovrum
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PRIS 1 575 000 kr/bud. TOMT 1 134 kvm . VISAS On 27/10. Ring för tidsbokning. Norra Ekhultsvägen 7.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 76 + 76 kvm

• Trevlig villa • 2-4 sovrum • Fin trädgård
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 1 101 kvm . VISAS To 28/10. Ring för tidsbokning. Ranneberg 205.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE KOLLANDA 4 rok, 112 kvm

• Lantligt • Fräscht • 1 plan • Hund/ inhängnat
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Sälj med full koll.
Följ din bostadsaffär steg för steg med 1·2·3 Såld!

Läs mer på svenskfast.se/123sald
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POLIS
RONDEN

Måndag 18 oktober

Skadegörelse
Skadegörelse i form av sten-
kastning mot ett hus tillhö-
rande Östergårdens Samfällig-
hetsförening i Skepplanda.

Skadegörelse av en belys-
ningsarmatur på Garnvindesko-
lan i Skepplanda.

Vid 23.30 sker en misshandel 
i Surte. Målsägande får en 
smäll i huvudet.

Tisdag 19 oktober

Bensintjuv
Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i 
Älvängen.

Onsdag 20 oktober

Inbrott
Inbrott i en industrilokal i 
Älvängen. Gärningsmännen 
klipper upp stängslet som 
omger fastigheten. Däck till-
grips.

Torsdag 21 oktober

Narkotikabrott
En person grips misstänkt för 
narkotikabrott samt brott mot 
knivlagen. Händelsen utspelar 
sig i Nödinge.

Lördag 23 oktober

Bilbrand
En bilbrand inträffar strax före 
klockan tre på eftermiddagen 
på E45 i Nödinge.

Kabelstöld anmäls från 
Surte.

Villainbrott i Nödinge. 
Tjuvarna bryter upp låset till 
altandörren och tar sig in i 
huset. Smycken och en dator 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 18/10 – 25/10: 38. Av 
dessa är tre bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Michael Svensson, ny kultur- och fritidschef i Ale

Ale kommuns verksamheter 
kommer att delas in i tre sek-
torer. Lisbeth Tilly blir chef 

för Vård- och omsorg, Annika 
Sjöberg för Utbildning och 
Ann-Britt Svedberg för 

Samhällsbyggnad. Nu är det 
också klart att Michael Svens-
son får den nya tjänsten som 
kultur- och fritidschef. Hans 
tidigare tjänst var som renod-
lad kulturchef i Ale kommun. 
Thomas Nilsson får ansvaret 
för Kök, lokalvård och service. 
En annan förändring som har 
skett är att Sven-Olof Frisk, 

tidigare personalchef, har gått 
in som förvaltningschef för 
Utbildning och kultur.
Det är en tillfällig lösning. Den 
tjänsten försvinner i den nya 
organisationen. Vi kommer att 
rekrytera en gymnasiechef och 
det pågår sedan en tid tillbaka 
en total översyn av verksam-
heten i Ale gymnasium. Mar-

gareta Wåhlin som var vår 
tidigare förvaltningschef er-
bjöds jobb som utvecklings-
ansvarig för grundskolan. Vi 
måste analysera våra brister. 
Hon kommer att jobba med 
detta under ett antal år, säger 
kommundirektör Stig Fre-
driksson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Ale kommun står inför en ny organisation 
både när det gäller politiken och på tjänstemanna-
sidan.

En del tjänster försvinner andra kommer till.
De tyngsta är sedan länge tillsatta och i veckan 

blev det klart med ytterligare två chefsposter.
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Vid köp av Boomerang herrjacka medföljer 

mössa & halsduk 
på köpet!
   Värde 895:-

120
år

1890-2010

NOL. På onsdag väljer 
Socialdemokraterna i 
Ale sin efterträdare till 
Jarl Karlsson.

Enligt vad lokaltid-
ningen erfar står valet 
mellan två kvinnor.

Paula Örn, 31, eller 
Monica Samuelsson, 
54.

Inget ont som inte har något 
gott med sig. Valförlusten i 
september har väckt Social-
demokraterna i Ale till nytt 
liv. På första medlemsmötet 
efter debaclet närvarade över 
80 personer och på onsdag 
när partiet ska nominera 
ledamöter till Kommunsty-
relse, vice ordförande till 
fullmäktige och inte minst 
ett kommunalråd väntas över 
100 medlemmar ansluta.

– Det är naturligtvis väl-
digt positivt att engage-
manget ökar och att fler visar 
intresse, säger Ale Arbetar-
ekommuns Hasse Anders-
son (S).

Det rödgröna samarbetet 
medför att Socialdemokra-
terna får lämna en ordinarie 
ledamotplats i Kommunsty-
relsen till Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet som tillsam-
mans bara har rätt till en stol.

– Det är viktigt att våra 
samtliga tre partier får med-
verka i Kommunstyrelsen 

och därmed har möjlighet att 
lägga förslag, menar Hasse 
Andersson.

Två dagar före nomi-
neringsmötet spekuleras 
det vilt på bygden. Störst 
intresse tilldrar sig valet av 
kommunalråd, efterträdaren 
till Jarl Karlsson.

– Vi har sett fyra alternativ 

till den posten och visst går 
det många rykten. Förhopp-
ningsvis kan valberedningen 
enas om ett förslag imorgon 
(läs tisdag), i annat fall får vi 
lägga två alternativ. Vi för-
söker presentera en paket-
lösning som ska fungera bra 
för partiet som helhet. Som 
målsättning har vi att 2014 

vara redo att ta över igen. 
Det innebär att vi jobbar 
med generationsväxlingen 
och prioriterar våra yngre 
kandidater först. För att allt 
ska fungera väl under tiden 
som våra nya förmågor lär 
sig behåller vi också en del 
äldre och rutinerade kam-

rater i strukturen, säger Eje 
Engstrand, valberedningens 
sammankallande.

Mellan raderna förstår 
man att det inte har varit all-
deles enkelt att sy ihop ons-
dagens förslag.

– Det är alltid svårt när du 
har fler nominerade än upp-

drag, säger Engstrand.
Han använder flera 

målande beskrivningar för 
att beskriva svårigheterna.

– Ibland måste någon 
spela vänsterback mot sin 
vilja bara för att det är bäst 
för laget.

Förutom generationsväx-
lingen har Socialdemokra-
terna i Ale också att ta hänsyn 
till en jämn geografisk sprid-
ning och jämlik könsfördel-
ning.

1 december ska samt-
liga ledamöter till de olika 
nämnderna väljas på ett sista 
nomineringsmöte, men som 
sagt redan på onsdag vet vi 
vem som blir oppositions-
råd. Lokaltidningen tippar 
Monica Samuelsson i väntan 
på Paula Örn som med blott 
lite drygt två år som alebo 
inte anses redo än. Allt detta 
enligt obekräftade uppgifter 
till tidningen.

– Jag kommenterar inga 
namn idag. Hör av dig på 
torsdag, avslutar Eje Engs-
trand.

Monica Samuelsson eller Paula Örn?
– På onsdag väljer Socialdemokraterna kommunalråd

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Paula Örn (S) eller…. ….Monica Samuelsson (S) tar över efter Jarl Karlsson.

SURTE. Surte-Bohus 
biblioteks- och kultur-
förening drog som van-
ligt fullt hus.

Barnteatern Ko-Zoo 
med Maria Fahl och 
Tomas Karlström var 
dragplåstret till Bokens 
dag.

– Biljetterna tog slut 
även denna gång, kon-
staterade ordföranden, 
Doris Hellman.

Bokens dag tillhör numera 
traditionerna i Surte. När 
Surte-Bohus biblioteks- och 
kulturförening grundades för 
att rädda verksamheten var 
Bokens dag en av de publika 
aktiviteterna som inför-
des. I lördags var det dags 
igen. Förutom barnteatern 
Ko-Zoo med Mamma Mu 
och Kråkan såldes begagnade 
barnböcker och en fiskdamm 
förgyllde stämning hos den 
yngre generationen. Det 
serverades också fika, men 
utrymmet var trångt på grund 
av en pågående renovering 
som en vattenskada orsakat.

– Jättekul att vi trots allt 
lyckas fylla hela kulturhuset. 
Över 70 biljetter har sålts, 
konstaterade Doris Hellman.

Kampen mellan Mamma 
Mu och Kråkan om vilket 
Zoo som skulle kunna locka 
störst publik var fyndigt 
skriven. Kråkan hälsar på 
Mamma Mu och berättar 
att han varit på Zoo och sett 
många olika djur. Mamma 
Mu föreslår att öppna ett 

Koo-Zoo. Det finns så många 
djur i en ladugård. Kråkan är 
som vanligt mycket tveksam 
till Mamma Mu:s förslag men 
när hon påpekar att Kråkan 
är med så kommer han med 
många förslag på hur man 
ska kunna marknadsföra ett 
Kråk-Zoo. Pjäsen är skri-

ven av Jurija Wieslander. 
Barnen skrattade åtminstone 
inledningsvis högt och precis 
när koncentrationen började 
tryta tackade skådespelarna 
för sig. Med andra ord perfekt 
tajming.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tomas Karlström och Maria Fahl som Kråkan och Mamma 
Mu i barnteatern Ko-Zoo.

Mamma Mu och Kråkan drog fullt hus
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Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-13

Lördag 30/10 kl 10-13 
gör Inläggsmakaren 

gratis 
fotanalyser 

          på plats hos 
Sportringen Ale torg. 

Ett ENKELT val



– Din skobutik för hela familjen

kl: 21-22: 
Ecco 

25%

kl: 19-20: 
Barnskor
100:- 
rabatt!

NATTÖPPET!

kl: 20-21: 
Handskar & Väskor 

20%

ÄLVÄNGENNATTA
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-56 22 77

www.belladonna.snabber.se
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Kläder för Dig tjej, 
kvinna, dam eller 
gumma!

Gäller endast denna dag 19-22

ÄLVÄNGEN   
ALE TORG     

Smörgåstårta
& Kaffe
49:-

GÄLLER I ÄLVÄNGEN 
Ord 69:-

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85

ADAPT
MAXFAKTOR

139:- 160:-

MAXFAKTOR

139:- 170:-

MAXFAKTOR

99:- 130:-

MAXFAKTOR

85:- 100:-

LASTING 

MAXFAKTOR

119:- 150:-

FALSE LASH 

MAXFAKTOR

149:- 175:-MAXFAKTOR

135:- 155:-

A Öppet 19-22
Torsdag 28 oktober

PÅ ALLA BH:AR FRÅN TRIUMPH

50:- rabatt

w w w . t r i u m p h . c o m
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TRIUMPHS REPRESENTANT MIKAELA 
HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

100:- rabatt på alla jeans

Alla jackor
100:-/200:-

rabatt
Många andra erbjudanden i butiken!

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se

Vind- och vattentäta handskar
i strl 8-11. Ord. pris 156:-

På Älvängennatta har vi en tävling i 
butiken där du har chans att vinna ett 
presentkort till ett värde av 400:-

Riskokare OBH Nordica
1,8 liter.
Kokar snabbt & enkelt. 8-11 
portioner ris. Löstagbar nonstick-
belagd bunke. Automatisk 
värmehållning. 400W.
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Smarts städpaket
Våtduk & torrduk, inkl.
extra städduk
Ord. pris 199:-



ÄLVÄNGENNATTA
Vi har allt för 
Halloween!

PIZZA
KEBAB
SALLAD

Änggatan, Älvängen
Tel 0303 - 74 89 90
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Gäller endast

torsdag 28 oktober

ÄLVGODIS
ÖPPNAR TORSDAGEN 
28 OKTOBER KL: 10-23

Över 200 sorters 

LÖSGODIS 
590

/hg 59:-/kg

Fyll din godisburk så locket 
går på för 50:- 
Alla barn får ballong.

Välkommna!

Göteborgsvägen 89 Älvängen 0303-74 81 19

EGEN SERVICEVERKSTAD

32” GRUNDIG
HD-klar LCD med 

MPEG 4 
till lågt pris!

Ord. 4.990:-

NU 3.490:-

Ord. 9.990:-

NU 6.990:-

Ord. 9.990:-

NU 7.990:-

GRUNDIG 32 GLX3001C
 
 

PHILIPS 40PFL5605H 
 

LG 42LE450N
42” LG Full HD LED

MPEG 4 & USB 
till lågt pris!

40” PHILIPS 
Full HD LED

100 Hz, MPEG 4 
& USB till lågt pris!

VARD 10 - 18 
(LUNCH 11.45 - 13), 

LÖRD 9 - 13
ÄLVÄNGEN 

TEL 0303-74 86 60

KÄNDA MÄRKESVAROR TILL LÅGA PRISER.
Dessa erbjudande gäller på Älvängennatta Torsdagen den 29/10

Skynda att fynda, reservation för slutförsäljning!

A Öppet 19-22
Torsdag 28 oktober
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ÖPPET ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 

LÖSGODIS
495

/hg
Priserna gäller: 
torsdag-lördag 
Kvalitetsgodis från Gottmix
Reservation för slutförsäljning
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0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen


