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i samarbete med

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen.

För mer info: www.varldensbarn.se

Bästa företagare 
inom Ale kommun!

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn. 
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara 

med och påverka. Som företagare erbjuds du att få din 
logotype publicerad på en gemensam helsida i  

Alekuriren vecka 42, 2011 när du sätter in 500 kr eller 
mer på Ale Lions clubs bankgiro,  senast 12 okt 2011.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen "Världens Barn"

ALE. Det blir en favorit 
i repris.

Husbilen som turne-
rade runt i Ale i våras 
rullas nu ut ur garaget 
igen.

– Budskapet är det-
samma som tidigare, 
nämligen att snacka 
barn direkt med för-
äldrarna på respektive 
ort, säger projektledare 
Camilla Huusko.

I våras var föräldrabussen 
ute under en hel månad, nu 
koncentreras besöken till två 
septemberveckor (38-39). 

– Det blir åtta kvällar 
totalt, måndag-torsdag, 
som vi kommer att vara 
ute med bussen. Skepp-
landa, Älvängen, Bohus 
och Nödinge är de orter vi 
besöker under vår turné, 
just i den turordningen. Vi 
återkommer med en veckas 
mellanrum, berättar Camilla 
Huusko.

Snacka barn
Föräldrabussen anländer 
klockan halv sex på kvällen 
och står sedan till allmän-
hetens förfogande under två 
timmar. Bemanningen är 
inte spikad, men klart är att 
representanter från försko-
lan, grundskolan, Ale Fritid, 
BVC och socialtjänsten 

kommer att finnas represen-
terade.

– Syftet är att vi vill snacka 
barn på ett avspänt sätt. Vi vill 
berätta om vad Ale kommun 
har att erbjuda i form av 
bland annat föräldrautbild-
ningar, föreläsningar och så 
vidare. Jag tror dessutom att 
invånarna uppskattar att få 
ett ansikte på oss som jobbar 
med de här frågorna, säger 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Vårens turnerande med 
föräldrabussen gav en positiv 
respons. En sammanställ-

ning har också skett av den 
enkät som besökarna var 
vänliga att fylla i.

– Utvärderingen visade 
att det var ungefär hälften 
kvinnor och hälften män som 
besökte bussen. Fler mötes-
platser, där föräldrar ges 
möjlighet att träffas, var ett 
tydligt önskemål som fram-
kom i enkätsvaren. Förhopp-
ningsvis kan det nya caféet i 
Bohushallen utvecklas till en 
sådan mötesplats, avslutar 
Camilla Huusko.

Föräldrabussen börjar rulla igen
– Start i Skepplanda på måndag
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Birgitta Fredén, Martin Löwendahl, Camilla Huusko och Kicki Hedrén är redo att ge sig ut 
med föräldrabussen igen. Premiärturen går till Skepplanda måndagen den 19 september.

Så här såg det ut i våras när föräldrabussen stannat till 
på Albotorget i Skepplanda. Nu är det dags igen. I nästa 
vecka inleder Ale kommun sin turné genom Ale. Skepplanda, 
Älvängen, Bohus och Nödinge är de orter som ska besökas.Trafikomläggning

Trafikomläggning i Bohus 
Den 15 september sker en stor trafikomläggning på E45 i Bohus för att ge plats åt 
arbetet med att färdigställa den nya trafikplatsen. Men redan fr.o.m. den 12 september 
påbörjas förberedande arbeten inför omläggningen som kan medföra vissa trafikför-
ändringar.

Korsningen vid Bohus C stängs och all trafik in och ut från Bohus leds via Skårdals-
korsningen. 

Omläggningen innebär att av- och påfart till Jordfallsbron sker via de nya ramperna. 

Trafikanter som kommer söderifrån (från Göteborg och Bohus) och ska över 
Jordfallsbron måste därför fortsätta norrut till Stora Viken och vända. Detsamma 
gäller trafikanter som kommer från Kungälv och ska söderut. 

Gång- och cykeltrafikanter kommer även fortsättningsvis att kunna passera över bron. 

Trafikföringen beräknas pågå till april 2012.

Trafikverket uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt i trafiken, ha tålamod 
och vara omtänksam om såväl dina medtrafikanter som de som har vägen som sin 
arbetsplats. Glöm inte att ta till extra restid!

För mer information och kartor över de nya körvägarna gå in på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det  samlade 

transportsystemet. 

www.trafikverket.se


