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BOHUS. Körbanor som 
plötsligt tar slut, stora 
gropar i vägen och 
obegripliga anvisnings-
skyltar. 

Bohusborna börjar 
tröttna. 

– Vi är inne på upp-
loppet av vägbygget 
och gör vad vi kan för 
att trafiken ska fung-
era så bra som möjligt, 
sa Olle Ekstrand från 
BanaVäg i Väst, på tis-
dagens ortsmöte.

Närmare 100 personer hade 
samlats i servicehuset och 
frågorna avlöste varandra. På 
grund av sjukdom och andra 
förhinder saknades flera 

representanter.
Huvudrepresentanten 

från BanaVäg i Väst var 
frånvarande, liksom tales-
personen för Västtrafik som 
skulle informerat om kol-
lektivtrafiken. Inte heller 
Fritidskontoret hade någon 
person på plats för att infor-
mera om Bohushallen, men 
man gjorde ändå sitt bästa 
för att svara på åhörarnas 
undringar.

Olle Ekstrand, byggledare 
inom BanaVäg i Väst, berät-
tade bland annat att man 
inom kort planerar att få klart 
den sista biten på rondellen. 
Snart startar rivningsarbetet 
av den resterande delen av 
Jordfallsbron västerut, vilket 
kommer att innebära ytter-
ligare trafikomläggningar. 
Landfästena färdigställdes 
under tisdagen. 

Han poängterade även att 
de två norrgående filer på 
E45, som efter Bohus delar 
sig i två, varav en svänger till 
höger, ska byggas om till två-
filigt samt en svängande fil.

Några av besökarna upp-
levde att trafikljusen för 
gående på Jordfallsbron 
fungerar dåligt.

– De är inställda på tre 
minuter, vilket kan kännas 

länge för de som står och 
väntar. Anledningen är att 
inte biltrafiken ska hin-
dras för mycket, men vi tar 
till oss synpunkten, sa Olle 
Ekstrand.

Kollektivtrafiken
Hellsfjällsliden har blivit 
en genväg för många bilis-
ter vilket bidragit till, enligt 
Bohusborna, farlig trafik-
stockning. Även detta ska ses 
över, liksom den stora väg-
gropen på Alkalievägen i när-
heten av Bohus centrum.

– Den åtgärdar vi i morgon, 
lovade Anders Carlsson, 
projektingenjör på Skanska. 

Han berättade också att 

lokalbanan ska vara upptänd 
senast nu i veckan, men att 
det ännu är oklart hur det blir 
med belysningen vid busstor-
get. Man hoppas på att kunna 
få med det nu också. 

Vad gäller gång- och 
cykelvägen mellan Bohus och 
Surte ska den vara färdigställd 
senast den 1 december. 

Annika Friberg, miljöpla-
nerare i Ale kommun, infor-
merade om kollektivtrafiken 
och ändringar som vägbygget 
inneburit. 

– Kommunen tillsammans 
med Västtrafik och bussbola-
get Nobina har regelbundna 
möten där vi går igenom de 
sträckor som berörs. Vi står 

nu mitt i en planeringsperiod 
och fortfarande går det att 
lämna in synpunkter till Väst-
trafik. 

Från och med årsskiftet tar 
Västra Götalandsregionen 
över ansvaret för kollektivtra-
fiken i Ale, en uppgift som i 
dagsläget ligger hos kommu-
nen.

Representanterna gjorde 
sitt bästa för att svara på 
Bohusbornas många frågor 
och ”tålamod” var ett ord 
som användes flitigt under 
tisdagens möte.

Tålamod – ledordet för Bohus
– Irritation i luften bland åhörarna på ortsmötetrarna på ortsmötet
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Många av åhörarnas frågor rörde vägbygget på E45 och trafikomläggningarna i Bohus. Anders Carlsson represente-
rade Skanska.

Olle Ekstrand från BanaVäg i 
väst svarade på frågor.Annika Friberg informerade 

om kollektivtrafiken.

Kampanjen startade i våras 
då handlarna fick förfråg-
ningar om att ansluta sig till 
kampanjen. Nu har kom-
munen hunnit kontrollera så 
gott som alla de 16 butiker i 
Ale som ingått avtalet.

VisaLeg innebär att alla 
kunder som man misstänker 
är under 25 ska kunna upp-

visa legitimation vid köp av 
folköl och tobak. Man strävar 
även efter att personalen som 
jobbar ska vara över 18 år.

Elin Andersson, hand-
läggare på tillståndsenheten 
i Kungälv och projektledare 
för VisaLeg, menar att hand-
larna är tacksamma över ini-
tiativet. – Vi erbjuder ett samar-

bete som hjälper dem att bli 
bättre på att följa lagstift-
ningen, vilket ökar verksam-
hetens trovärdighet. Alla 
anslutna får dekaler att hänga 
upp i butiken som marknads-
föring för att de är seriösa. 

Egentligen är kampanjen 
en uppdaterad version av en 
redan befintlig, som man valt 
att använda eftersom den är 

inarbetad. 
Ale köper tjänsten av 

Kungälvs kommun, som är 
först i landet med kampan-
jen som ger rätt att fortsätta 
bedriva kontrollköp genom 
frivilliga avtal.

Kontrollköp av tobak godkänns genom avtal
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BUTIKER I ALE SOM ÄR ANSLUTNA TILL PROJEKTET VISALEG:

Livs och Grönt Gruvan, Surte
Netto, Bohus
Bohus Spel och Service
Ale Tips och Service, Nödinge
Tempo, Nol
Älvängens Spel & Biljettservice
Skånbergs Bensin och Service, Nol
ICA Kvantum, Nödinge

Coop Konsum, Surte
Titbits, Älvängen
Älvgodis, Älvängen
Godislagret, Nol
Tempo, Skepplanda
Statoil, Älvängen
Svenssons Livs, Alvhem
OA´s Kiosk & Livs, Skepplanda

��������	
�
������
�
������������������
�����������������������
����������		���������������
�������� ��
��
��
!�������������
�
������

"��������	����#�$%&�%&�%%
'�����
��(�)�����*�
+����������!
�

�
������
�����
���,
�!�����

������
���--�&�.�

ALE. 2009 stoppades kommunernas kontrollköp 
av folköl och tobak.

Sedan dess har det varit oklart hur man ska 
arbeta för att förhindra försäljning till minder-
åriga. 

För att kunna fortsätta att bedriva tillsyn har 
Ale kommun, genom kampanjen VisaLeg, slutit 
frivilliga avtal med handlarna, där de godkänner 
kontroller.

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

Kampanjen VisaLeg syftar till att stoppa försäljning av folköl 
och tobak till minderåriga.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


