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Jag är jättenöjd med mitt 
val, jag skall gå ut trean 
med toppbetyg.>>
Andreas,
Barn- och fritidsprogrammet

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!

15 min 

20 min 

60 min 

80 min 

60 min 

20 min 

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

Du vet väl om att du kan ladda ned 
vår katalog på 

www.alegymnasium.se!

Frågor gällande bilar ligger 
i topp när aleborna vänder 
sig till Konsument Göte-
borg. Det har varit bilköp, 
bilreparationer och även köp 
av bil av privatperson. Som 
god tvåa kom frågor rörande 
Hemelektronik vara/tjänst, 
vilken gick förbi boendefrå-
gor. Det Konsument Göte-
borg också ser i sin statistik 
är att frågor rent generellt 
om konsumentlagstiftningen 
ökar.

JONAS ANDERSSON

Bilfrågor i topp hos 
Konsument Göteborg
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En enskild ruta i bullerskyddet längs nya E45 kostar 20 000 kronor att byta.

Kostsamt glaskross

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Förkrossande. Det fina bul-
lerskyddet i glas har sabote-
rats med sten.

NOL. En ruta är aldrig 
billig, men det härdade 
glaset i bullerskyddet 
längs nya E45 är sär-
skilt dyrt att byta.

Ett 20-tal rutor har 
hittills fått bytas.

Sten från plogbilen 
har varit en orsak, 
sabotage en annan.

Trafikanter på E45 har kunnat 
se hur det glasade bullerskyd-
det mellan Nol och Nödinge 
har krossats på sina håll.

– Nu väntar vi med att byta 
tills det blir lite varmare. Det 
är inte bara att byta. Det krävs 
assistans och vägtrafikledning 
för att skapa säkerhet runt de 
som utför uppdraget, berät-
tar Sara Oscarsson, infor-

mationsansvarig för BanaVäg 
i Väst.

Kostnaden för att byta en 
ruta blir därför väldigt hög, 
då det alltid krävs att trafiken 
leds om.

– En ruta skulle kosta 20 
000 kronor att byta. Nu för-
söker vi samla ihop allt till ett 
och samma tillfälle för att göra 
det så kostnadseffektivt som 
möjligt, säger Sara Oscarsson.

Det är ett härdat glas som 
är mycket tåligt.

– Vi hoppas att det är en de-
struktiv tillfällighet. Det var 
ett stort önskemål att buller-
skydden skulle ha genomsikt 
så vi hoppas att alla ska upp-
skatta detta. Att vi valt glas is-
tället för plast är också en fråga 
om högre kvalitet.


