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ÄLVÄNGEN. Älvängens 
centrum är som en 
enda stor byggarbets-
plats.

Entreprenören 
Svevia, som ansvarar 
för projektet, tror att 
arbetena på Göteborgs-
vägen ska vara klara 
vid årsskiftet.

– Såvida vi inte stöter 
på fler utmaningar, 
säger platschef Chris-
ter Brevell. 

Det pågår febril aktivitet på 
många håll i Älvängen centrum, 
ledningar grävs ner och markar-
beten färdigställs.

– En tråkig incident uppda-
gades för en tid sedan. Någon 
har roat sig med att göra hål i 
en matarledning. Ärendet är 
polisanmält. Vi har hållit på ett 
par veckor med att försöka hitta 
läckan, berättar Christer Bre-
vell.

Nya lösningar
En del invånare har höjt på 
ögonbrynen när ledningsga-
tor som nyligen fyllts igen har 
grävts upp på nytt. Det har sin 
naturliga förklaring.

– Vi har ett brinnande 
intresse för det vi arbetar med 
och hittar därför nya lösningar 
under projektets gång. Så har 
skett på Göteborgsvägen. Vi 
har funnit en mer ekonomiskt 
och tidsvinnande lösning när 
det gäller dagvattenledningen. 
Nu behöver vi inte riva upp 
någon asfalt. Störningarna för 
bilisterna blir mindre samt att 
vi får en billigare och snabbare 
produktion, förklarar Christer 
Brevell.

I förra veckan höll Christer 
Brevell ett informationsmöte 
för Älvängens företagarfören-
ing, det tredje i ordningen.

– Den informativa delen 
utgör en viktig del i projek-
tet. Jag tycker att vi har en bra 
dialog med näringsidkarna i 
samhället, sak samma gäller 
allmänheten.

Målsättningen är att Göte-
borgsvägen ska iordningstäl-
las lagom till årsskiftet, men 
något löfte vågar Christer 
Brevell inte utfärda.

– Tjusningen med den här 
typen av mark- och vägarbe-
ten som utförs i Älvängen är 

att givna förutsättningar inte 
alltid överensstämmer med 
verkligheten. Det innebär 
en del komplikationer och vi 
får anpassa oss efter nutida 
omständigheter. Sättningar 
gör att markförhållandena för-
ändras under årens lopp.

– Vår ambition är i alla 
fall att hinna klart med Göte-
borgsvägen innan årets slut.

När plockas trafikljuset i 
centrum bort?

– Vi kommer att behöva 
trafikljus i centrum av och 
till under ytterligare ett par 
månader.

Vad för typ av arbete 
håller ni på med just nu?

– Kantsten kommer att 
läggas i hela centrum och det 
arbetet har påbörjats i den 
östra delen. Snart tar vi sikte 
på rondellområdet. Det ligger 
under planering just nu.

Hur har ni påverkats av 
den senaste tidens myckna 
regnande?

– Allting går något lång-
sammare när det regnar så 

kraftigt som det gjort den 
senaste tiden. Vi får ha en ökad 
tolerans när det gäller uttork-
ning av material.

I våras gick ni ut och väd-
jade till trafikanterna om att 
de skulle visa större hänsyn, 
vad fick det för effekt?

– När det gäller bussarnas 
framfart har det blivit en för-
bättring sedan den nya tidta-
bellen infördes, som innebär 
att förarna har tio minuter 
längre tid på sig att köra 
sträckan Trollhättan-Göte-
borg. Nonchalansen bland 
privatbilisterna är tyvärr ett 
problem. Polisen har därför 
lovat fler hastighetskontroller 
på sträckan.

– I övrigt är jag imponerad 
av lokalbefolkningens tålamod. 
Det gör det trevligt för våra 
killar och tjejer att jobba i områ-
det. Sakta men säkert kan vi 
alla se hur slutprodukten växer 
fram, avslutar Christer Brevell.

Älvängen centrum
– en byggarbetsplats!
– Ambitionen är att vara klara till årsskiftet

Arbetet med att gräva ner ledningar och färdigställa Göteborgsvägen genom Älvängen pågår 
för fullt. Trafiksituationen förblir aningen besvärlig ytterligare en tid, men vid årsskiftet 
hoppas entreprenören att projektet ska vara klart.

Svevias platschef, Svevias platschef, 
Christer Brevell.Christer Brevell.
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Kalkning

Ale kommuns Kulturstipendium 2011

Ale kommun kommer 
under hösten att kalka 
sjöar och våtmarker med 
båt och helikopter.

AKTUELLA OBJEKT:

•  Forsåns, Söråns, 
Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, 
Valåns och Rämne ås vattensystem

•  St Iglekärr, Holmesjön, 
Holmevattnet och Stavsjön.

Ytterligare information ges av 
Marie Lindström, tel. 0303371286

Mötesplats Ungdom 
har haft säsongsstart
Höstens program kommer att bestå av Arrangemang, studiecirklar och 
ungdomsprojekt. Vi vill vara tydliga med att ungdomar skall ha möjlighet att 
komma med egna idéer, då ungdomsengagemanget är något vi ser som viktigt.

Nytt för terminen är bla att Ungdomsrådet har tagit över Läxhjälpen på MPU.
En annan sak vi kommer jobba intensivt med i höst är att få Skateparken i 
Nödinge att fungera bättre.

Ett program för hösten fi nns snart tillgängligt. Nu kan man skicka Ale start m 
till 72220 för att vara med i vår nya sms-lista då den gamla inte längre gäller. När 
du är med på SMS-listan får du information 1 gång i veckan om vad som händer 
på MPU.

Några av de cirklar och aktiviteter vi kommer att jobba med i höst: 

• Streetdance
• Replokaler
• Skateparken
• Fotbollsturnering
• LAN
• Inspelningskurs
• Alerocken

• Skräckkväll
• HipHopkväll
• Gitarrkurs
• Clinics
•  Öppen scen på 

Rödatorget

Vid undringar om Mötesplats ungdom skicka mail eller ring 
till projektledare Jonas Ekstrand  jonas.ekstrand@ale.se 
0704320778.

Ansökan om kulturstipendium 
eller förslag på kulturstipendiat 
skall tillsammans med eventuellt 
dokumentation vara kommunen 
tillhanda senast måndag  17 oktober 

2011.
För ytterligare information kontakta 
enhetschef Ragnhild Kappelmark, 

0303-330939
Blanketter och information fi nns även 
på ale.se/uppleva och göra/kultur/
kulturstipendium
Ansökan sänds till  Ale kommun, 
Sektor utbildning, kultur och fritid, 449 
80 Alafors

Stipendiet om  15 000 utdelas till person eller organisation för insatser inom 

kulturområdet. Stipendiet kan delas på fl era stipendiater. Det utdelas till person 

eller organisation som är bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till 

Ale. Kulturstipendiet är uppdelat i arbets- och belöningsstipendium.

Vi söker 

VIKARIE TILL VÄXELN

Nu behöver vi vikarier i 
kommunens växel, främst 
för kortare uppdrag. 

Du ska ha erfarenhet av 
växelarbete. 

Kontakta informationschef 
Karin Dickens på e-post 
karin.dickens@ale.se snarast. 


