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Medborgarkontoret i Nödinge stänger
Under hela juli håller Medborgarkonto-
ret öppet mån–tors kl 08.00–16.00, fre kl 
08.00–15.30. 

Från och med den 1 augusti kommer 

det inte längre finnas någon bemannad 

reception i kommunledningens lokaler i 

Nödinge. Samtidigt ändras växelns öppet-

tider till kl 09.00–16.30 med lunchstängt 

mellan kl 12.00–12.45. På fredagar stänger 

växeln vid kl 16.00. 

För frågor om vattenprov eller inlämning 

av vattenprov, vänligen kontakta miljö- 

och hälsoskyddsinspektör Bengt-Arne 

Johansson på tfn 0303 33 05 93.

Beröm för biblioteken
Personalen på biblioteken i Ale får 

toppbetyg när medborgarna själva får 

tycka. Hela 87 procent säger sig vara 

antingen nöjda eller mycket nöjda med 

bibliotekens service.

– Det är väldigt glädjande att höra hur 

nöjda invånarna känner sig med servicen 

på våra bibliotek. Vi har fantastiskt bra per-

sonal som gör sitt yttersta för biblioteken, 

säger Isabell Korn, ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Ale kommun har en stark tradition av 

att genomföra medborgarenkäter för att 

undersöka invånarnas åsikter om kommu-

nens verksamheter.  Den senaste enkä-

ten rör biblioteken i Ale. Biblioteket har 

efterfrågat kunskap om hur medborgar-

panelens deltagare använder biblioteket 

och dess tjänster och har tillsammans med 

beredningen för demokratifrågor utar-

betat ett frågebatteri utifrån bibliotekets 

verksamhet när det gäller till exempel öp-

pethållande, kvalitet på service och stan-

dard. En av förutsättningarna för en väl 

fungerande demokrati är att medborgarna 

har tillgång till bibliotek där man, på egna 

villkor, kostnadsfritt kan låna media och ta 

del av ett informations- och kulturutbud. 

Tanken är bland annat att detta ska främja 

människors intresse och lust för att läsa. 

– Vanligtvis när det handlar om sådana 

här undersökningar frågor man människor 

som är ”kunder” till verksamheten. Vad 

som är särskilt spännande med medbor-

garpanelen är att trots att de kanske inte 

alltid är hängivna biblioteksbesökare ändå 

upplever servicen som genuint bra från 

personalen, säger Stefan Lydén, utredare/

utvecklingssekreterare på Sektor kom-

munstyrelsen.

Biblioteksutredning
Undersökningen ska hjälpa kommunen att 

få en uppfattning om bibliotekens kvalitet 

och service och är en grund för utveckling 

och förbättring av verksamheten.

– Jag är väldigt glad att vi tack vare vår 

duktiga personal klarar övergången till 

det mer moderna biblioteket väldigt bra – 

med mer digitalisering och bibliotekarier 

som vägvisare – och de utmaningar vi står 

inför känns väldigt spännande att anta. 

Under hösten lanserar kultur och fritids-

nämnden en omfattande biblioteksutred-

ning som sker i ett tätt samarbete mellan 

intresseorganisationer, brukare, utredare, 

kommunens tjänstemän och biblioteks-

personal, och i den utredningen kommer 

rapporten vara en naturlig del, förklarar 

Isabell Korn.

Vill du veta mer?
Gå till Ale kommuns webbplats ale.se för 

att läsa hela resultatet av senaste medbor-

garpanelen. 
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Ingrid Hjort, biblioteksassistent på Nödinge bibliotek.

KATTLEBERG. I söndags 
skedde genomslag i den 1,8 
kilometer långa järnvägstun-
neln som byggs genom Katt-
leberg, norr om Älvängen. 
Tunneln är en del av dub-
belspårsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan 
som utförs av Trafikverket 
inom projekt BanaVäg i Väst.

– Arbetet har gått enligt 
planerna och vi håller både 
tidsplan och budget. Tra-
fikstarten på dubbelspåret 
genom tunneln beräknas ske 
som planerat i augusti 2012, 
säger Malin Odenstedt 
Lindhe, projektledare för 
deletappen Hede–Älvängen.

Genomslaget innebär 
dock inte att tunneln är 
färdig. Inte heller upphör 
sprängningarna riktigt 
ännu. I själva tunneln pågår 
sprängningar i ungefär en 
månad till och sprängningar 
ovan jord vid den södra myn-
ningen pågår en bit in på 
hösten.

– Nu återstår ett års arbete 
med bland annat att förstärka 
berget, spruta väggarna med 
betong, bygga mellanväggar 
och gjuta portalerna vid tun-
nelmynningarna. Dessutom 
ska vi bygga själva järnvägen 
och installera övrig inred-
ning såsom säkerhetsutrust-

ning och radiokommunika-
tionsanläggning, säger Malin 
Odenstedt Lindhe.

Fram tills nu har det i 
Kattleberg:

• Sprängts ut motsvarande 
6 000 friggebodar berg.

• Sprutats motsvarande     
1 000 kvadratmeter träd-
gårdsplattor betong på tun-
nelns väggar.

• Borrats spränghål mot-
svarande sträckan mellan 
Göteborg och Berlin.

• Använts bergbultar mot-
svarande sträckan mellan 
Kattleberg och Trollhättan 
för att säkra berget.

❐❐❐

Genomslag i Kattlebergstunneln

Borret gick igenom berget i söndags. Den 1,8 km långa Kattlebergstunneln som byggs för 
järnvägen och dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan.    Arkivbild: Allan Karlsson
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