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Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.

Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokal IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina

önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 

gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén   
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

ÄLVÄNGEN. Det har 
knappast undgått 
någon att det händer 
saker i Älvängen cen-
trum.

Resultatet ska bli ett 
attraktivare samhälle 
med resecentrum och 
fler parkeringar.

– Vi kommer nog att 
hålla på i ett och ett 
halvt år. Vi passar på 
att göra allt samti-
digt, säger biträdande 
gatuchef i Ale kommun, 
Carita Sandros.

Arbetsområdet sträcker sig 
från Frälsegårdsvägen och 
genom Älvängen centrum 
fram till Repslagarevägen 
där en cirkulationsplats ska 
byggas vid Carlmarks tidiga-
re villa som nyligen revs.

– Det första vi gör är att 
byta ut vattenledningen från 
Frälsegårdsvägen och upp till 
Ivar Arosenius väg. Det gör 
att vi kommer att gräva längs 
hela Göteborgsvägen. Sedan 
ska vi anlägga nya parkerings-
platser på båda sidor om Gö-
teborgsvägen. Det blir också 
en ny markbeläggning, ny be-
lysning och en del trädplante-
ringar, berättar Carita Sand-
ros.

Älvängen centrum får en 
så kallad miljöprioriterad ge-

nomfart. Åtgärderna som ge-
nomförs får en hastighets-
dämpande effekt, då vägen 
blir något smalare än idag 
med parkeringsplatser, som 
nämndes, på båda sidor.

Nya p-platser
Vid apoteket byggs också 
nya parkeringsplatser, främst 
med avsikt för det kommande 
resecentrumet som ska serva 
pendeltåg och expressbussar.

– Totalt sett blir det fler 
parkeringar i Älvängen cen-
trum, men de struktureras om 
lite, säger Carita Sandros och 
skickar samtidigt ut en häls-
ning.

– Vi kommer att bjuda in 
alla berörda fastighetsägare 
längs Göteborgsvägen till ett 
nytt informationsmöte 1 fe-
bruari.

Beträffande resecentrum-
et i Älvängen kommer kom-
munledningen att träffa Väst-
trafik i veckan för att reda ut 
begreppen.

– Efter det vet vi bättre 
vad de vill bygga och hur de 
tänker agera, säger kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Fler parkeringar i Älvängen centrum
– Omfattande arbete i 18 månader framåt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stora förändringar i Älvängen centrum. Utanför apoteket iordningställs nya parkeringsplatser och i andra ändan av Älväng-
en har Carlmarks gamla villa, det tidigare kommundelskontoret, jämnats med marken för att lämna plats för en cirkulations-
plats.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper 
vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när 
sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller 
ring 077-579 00 90.

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.


