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BanaVäg i Väst

Informationsmöte i Bohus 15 november
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte angående  
bergarbetena i Bohus.

Plats: Servicehuset i Bohus centrum (matsalen)
Tid: 18:00–19:30

Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!  

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

NÖDINGE. Det var fokus 
på framtiden.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Nödinge lockade 
många besökare.

Ämnena på dagord-
ningen var av skiftande 
karaktär, allt från infra-
struktur till äldrebo-
ende.

När Sven Pettersson häl-
sade välkommen till ortsut-
vecklingsmötet i Ale gymna-
siums musiksal var det inför 
en nästan fullsatt salong. 
Programmakarna hade lyck-
ats förträffligt och funnit 
ämnen som attraherade såväl 
ung som gammal.

Lennart Dagé, övergri-
pande projektledare från 
Trafikverket, informerade 
om den pågående infrastruk-
tursutbyggnaden. Självfallet 
blev det en hel del frågor om 
nuvarande trafikstörningar 
och planerade omläggningar.

– Håll ut, det blir bättre, 
lovade Lennart apropå de 
synpunkter som framfördes 
om de köbildningar som har 
uppstått den senaste tiden i 
Bohus under rusningstrafik. 

– Det kan inte bli sämre, 
sade en av åhörarna med 
bitsk stämma.

– Att konstruera en ny väg 
och järnväg och att överhu-
vudtaget få det att flyta är 
imponerande. Det är bra 
jobbat, kontrade en mötes-
deltagare som var av en 
annan uppfattning än talaren 
innan.

Tyvärr är det inte alla som 
visar respekt för vägarbe-
tarna och deras situation.

– Visa hänsyn! Tyvärr 
finns det trafikanter som kör 

i 120 kilometer i timmen där 
det är skyltat 70, förklarade 
Lennart Dagé.

Alma Delic visade en pro-
jektbeskrivning för Äppel-
gårdens förskola, som ska stå 
färdig för inflyttning nästa 
höst. Det blir en förskola 
med sex avdelningar och 
med plats för 120 barn.

– Det blir en flexibel lös-
ning där delar eller hela fast-
igheten ska kunna användas 
för F-3-verksamhet, beto-
nade Alma Delic.

Efter den sedvanliga kaf-
festunden informerade äld-
reomsorgschef Eva Saletti 
om det nya äldreboendet 
som planeras i Nödinge.

– Det blir en extern fastig-
hetsägare och förvaltare. Ale 
kommun kommer att teckna 
ett 20-årigt hyresavtal. 

Totalt rör det sig om 40 

lägenheter. Boendet kommer 
bland annat att förses med 
ett stort gemensamhetsut-
rymme och en sinnenas träd-
gård.

– Trädgården ska förses 
med frukträd och bärbuskar. 
Det ska också anläggas en 
gångväg runt huset där man 
lätt kan ta sig fram med rull-
stol eller rollator, informe-
rade Eva Sanetti.

Av de inbjudna gästerna 
var renhållningschef Lars-
Olof Segerdahl sist ut för 
att prata om avfallshantering, 
återvinningsstationer och 
Sörmossen i Bohus.
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Alma Delic, projektledare för Äppelgårdens förskola i Nödinge, och presidiets ordförande, 
Sven Pettersson, svarade på åhörarnas frågor vid torsdagens ortsutvecklingsmöte i Nödinge.

Lennart Dagé informerade om den pågående infrastrukturs-
utbyggnaden genom Ale.

Ale gymnasium ligger i Nödinge.  Vi har en tydlig pedagogisk inriktning 

där entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm och dina mål är nyck-

eln. Vi erbjuder en studiemotiverad 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!

Välkommen på öppet hus!

tisdagen den 23 november kl. 18-21
och lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954


