
I samband med att Göte-
borgsvägen byggs om grävs 

nya vatten- och avloppsled-
ningar ner. Vidare ska buss-
hållplatserna byggas om, 
gång- och cykelbanan bred-
das, planteringar sättas och 
övergångsställena ska bli 
förhöjda överfarter för att 
dämpa hastigheten.

– Det blir en mycket trev-
ligare miljö och framför allt 
säkrare för gående och cyklis-
ter, säger Christian Olofsson.

Det är ett omfattande 
arbete som inte går obemärkt 
förbi.

Stänger av körfält
– Vi kommer att behöva 
stänga av ett av de två kör-
fälten på Göteborgsvägen 
etappvis. Om det blir trafik-
ljusreglerat eller bara skyltat 
har vi inte bestämt än. Det 
kan nog bli lite olika beroen-
de på hur långa sträckor som 
spärras av, berättar Olofsson.

Arbetet med Göteborgs-

vägen går från den tidiga-
re Statoilmacken förbi Surte 
Åkeri.

– Det medför att vi kommer 
att passera rasområdet, vilket 
vi hyser stor respekt för. Vi 
kommer att schakta ganska 
djupt och med tanke på vad 
som har hänt tidigare vet vi 
att det kan finnas vad som 
helst i backen. Geotekniken 
är en stor utmaning i projek-
tet, säger yrkesarbetare John 
Persson.

Trafikstörningar
Surteborna får leva med tra-
fikstörningar genom centrum 
under 2011 och 2012. Tillfäl-
ligtvis kommer vissa infarter 
att behöva stängas av, men 
boende hänvisas då till när-
liggande parkeringar.

– Alla fastigheter kommer 
att vara tillgängliga fast inte 
alltid för bilen. Just när vi går 
förbi ett hus påverkas boende 
lite extra, annars hoppas vi att 
störa så lite som möjligt, säger 
Olofsson.

När vattenledningarna ska 
kopplas samman kan berör-
da hushåll vara utan vatten en 
kortare tid.

– Det kommer vi att med-
dela i god tid så alla kan för-

bereda sig, men det kommer 
bara att vara kortare stunder.

I Skanskas uppdrag ingår 
också att färdigställa en större 
pendelparkering vid den bli-
vande stationen. Det blir 
också en del stensättning i 
själva centrum.

– Det blir en ordentlig upp-
fräschning, där närmiljön pri-
oriteras, säger John Persson.
Miljöprioritering gäller även 
hos entreprenören Skanska. 
Deras etablering i Surte är 
också grön.

– Ja, våra arbetsbodar har 
till exempel inga strömbryta-
re, utan ljuset regleras efter 
hur vi arbetar. Är vi där är det 
tänt, är vi inte på plats släcks 
allt. Energiförbrukningen är 
minimal, säger Olofsson.

En annan utmaning i pro-
jektet väntar vid Glasbruket.

–  Där finns en del föro-
renad mark som vi måste ta 
hand om, i vilken omfattning 
vet vi inte än.

Skanska jobbar på upp-
drag av Trafikverket och Ale 
kommun.
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glas!

- Vår butik är utrustad med 
toppmodern optisk utrustning

-Våra optiker är legitimerade av socialstyrelsen

- Vi har tillsammans med andra fristående 
butiker förhandlat fram bra priser hos några 
av Sveriges ledande leverantörer, vilket även 
innebär snabba leveranser

Vi fi nns på Ale Torg!
Öppettider: mån-tors 9-18 med lunchstängt mellan 13 och 14,

fredag 9-16 och lördag 10-14

Anateo® Mio
Ale Optik kan nu erbjuda Anateo® Mio med individuell 
tillpassning som har vunnit optikvärldens prestigefyllda 
guldmedalj för bästa glas!

Erbjudande!
Vid köp av två par kompletta progressiva 
glasögon får du det ena paret
fotokromatiskt (glasen mörknar i solen) 
utan extra kostnad.

Värde 1000kr!

Kom in och titta på vårens bågnyheter!

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Surte centrum miljöprioriteras
Platschef Christian Olofsson och John Persson ser fram mot att fräscha upp Surte centrum, vilket blir fallet när Göteborgs-
vägen ska miljöprioriteras.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nu inleds arbetet med nya Göteborgsvägen
SURTE. Surte Centrum får ett lyft när Göteborgs-
vägen miljöprioriteras.

Förvandlingen kommer dock att ställa krav på 
tålamod hos surteborna.

– Det blir en del trafikomläggningar, så det är 
viktigt att uppmärksamma skyltningen för allas 
säkerhet, säger Skanskas platschef Christian 
Olofsson.
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Orka 
varje dag!

Vikingaskeppet blir allt tydligare
Copyright

Marin Miljöanalys AB 2011
Med hjälp av företaget 
Marin Miljöanalys AB kan 
Alekuriren visa ännu en bild 
av det troliga vikingaskep-
pet på åtta meters djup strax 
söder om Älvängen.

– Bilden visar att skeppet 
har "slagsida", vilket vi inte 
har uppfattat tidigare. Nu 
väntar vi ihärdigt på att dy-
karna ska få klar sin utrust-
ning. Vi skriver världshisto-
ria om vikingaskeppet bekräf-
tas. Intresset för vikingatiden 
är jättestort just nu och det 
här skulle innebära stor upp-
märksamhet för Ale, säger 
entusiasten Bo Larsen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


