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Begränsad  
framkomlighet

Begränsad framkomlighet vid järnvägsövergången i Alvhem  
I samband med att en ny anslutning till Lilla Edet-banan kopplas in till 
Norge/Vänerbanan begränsas framkomligheten vid järnvägsövergången 
över Lilla Edet-banan vid Alvhems gamla station vid fyra tillfällen. 

Måndag 7 februari klockan 07.00–12.00  
Viss begränsad framkomlighet på grund av arbete med att lasta av en 
växel. 

Tisdag 8 februari klockan 18.00–21.00  
Viss begränsad framkomlighet på grund av arbete med att tippa  
makadam. 

Onsdag 9 februari klockan 12.00–15.00 
Torsdag 10 februari klockan 12.00–15.00
I samband med så kallad spårriktning kommer fordonstrafik inte kunna 
passera plankorsningen. Plankorsningen kommer dock att vara bemannad 
för att hjälpa gående och cyklister att passera. I händelse av nödfall 
kommer utryckningsfordon att få passera på en provisorisk överfart.

Kontakt: Krister Lindén, platschef, 010-484 65 40 
För mer information, besök www.banavag.se 

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten  

ansvarar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

Utgångspris 495 000:-
Boyta 59,5 kvm
Avgift 3.282:-/mån inkl värme,
VA, Kabel-Tv
Balkong i västerläge
Adress: Klorvägen 6B
Visas sön 6/2 15.00-15.30
och mån 7/2 18.15-18.45
Sms:a: FB 5410-2290 till 72456
för beskrivning

Trevlig tvårumslägenhet med
kök och balkong finner ni cent-
ralt belägen i populära Bohus.
Här är nära till service, skolor,
dagis och kommunikationer
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2290.

B 2:a Bohus

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 257 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1972
Adress: Gustav Larssons Väg
37
Visas sön 6/2 14.15-15.00
Sms:a: FB 5410-2590 till 72456
för beskrivning

I populära Älvängen kan vi nu
erbjuda ett välskött hus i barn-
vänligt område. Huset är
smakfullt renoverat under
senare år. Stort vardagsrum
med fin braskamin, inglasat
uterum. Gångavstånd till för-
skola och skolor.
Tel: 0303-74 62 50.

B Älvängen
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KOLLANDA. Den mest 
välbesökta sopplun-
chen på väldigt länge.

Att förlägga årets 
första företagsmöte till 
Ales utkant skulle visa 
sig vara ett lyckodrag.

Det råder ingen 
tvekan om att närings-
livet blomstrar även i 
Kollanda.

Eventuella farhågor om att 
Kollandas geografiska läge 
skulle få en negativ inver-
kan på besöksantalet till fö-
retagarlunchen var betydligt 
överdriven. Det fick motsatt 
effekt!

– Vi är positivt överraska-
de och jätteglada över att så 
många ville komma hit, för-
klarade näringslivschef Jerry 
Brattåsen när han hälsa-
de välkommen och presen-
terade Handelsbanken som 
dagens programvärd.

Fredagens arrangemang 
hölls hos Kollanda Grus och 
de lokaler som företaget låtit 
överta från den tidigare go-
kartbanan på Ale Ring.

– Det är faktiskt gokart-
klubbens före detta klubbhus 
som vi sitter i. Vi flyttade hit 
det med hjälp av långtrada-
re. Utvändigt har vi inte gjort 
någonting, däremot har vi 
satsat på en invändig renove-

ring, förklarade Göran Tilly, 
en av de föredragshållare som 
lunchgästerna fick lyssna till.

– Kollanda Grus bildades 
1994 och är idag sju anställda 
med en omsättning på cirka 
tolv miljoner kronor. Det är 
jag och min bror Arne som 
driver företaget. Vi sysslar i 
huvudsak med entreprenad 
och försäljning av grus, sade 
Göran.

I generna
– Det ligger i generna. Vår 
pappa Bengt startade upp sin 
verksamhet på 60-talet och 
där började jag 1974. 

Gällande entreprenadar-
beten är det dräneringar, hus-
grunder, markarbeten för in-
dustriföretag samt enskilda 
avlopp som utgör agendan 
för Kollanda Grus.

– Jag sysslar mestadels med 
entreprenadarbeten och Arne 
håller till i grusgropen. Vår 
grusgrop har fått ett ordent-
ligt uppsving på senare tid. 
Det är singel och sand som vi 
tillhandahåller, men det sker 
ingen krossning.

Göran Tilly passade också 
på att slå ett slag för den gräv-
maskinsutbildning som äger 
rum på området och slutligen 
presenterade han visionerna 
för Ale Motorpark.

– Vi vill skapa en park för 

människor och motorer och 
tror att Kollanda är den rätta 
platsen för det. Vi vill bli 
ett centrum för motocross, 
speedway, gokart och folkra-
ce. Det är utifrån den visio-
nen vi arbetar.

E-bokföring
Presentationen av Kollan-
da Grus och dess verksam-
het föregicks av en informa-
tionsstund om e-bokföring. 
Per Nordqvist från Speed-
Ledger berättade kortfattat, 
men ändå innehållsrikt, om 
fördelarna med bokföring på 
Internet.

– Det handlar om att mi-
nimera momenten per trans-
aktion. Det är användarvän-

ligt och med det här syste-
met sparar ni tid. Tid som ni 
frigör till er kärnverksamhet, 
sade Nordqvist som fick svara 
på en hel del frågor från ny-
fikna och potentiella kunder.

Arbetsförmedlingen fanns 
representerad genom Rei-
mond Ardner som tog till-
fället i akt att profilera Jobb-
mässan, som äger rum i Ale 
gymnasium den 24 mars.

– I fjol hade vi 22 utställa-
re och drygt 1 000 besökare. 
Mässan är ett ypperligt till-
fälle för de företag som behö-
ver personal direkt eller inom 
en snar framtid, poängterade 
Reimond.

Nästa sopplunch har för 
övrigt Arbetsförmedlingen 

som programvärd. Det blir 
den 25 februari.

– Då kom företagarna

Näringslivet blomstrar på många håll i Ale, inte minst i Kollanda där Göran och Arne Tilly på Kollanda Grus har fullt upp. 
Detsamma gäller för Lars Gustafsson (mitten) på Centrum Påle AB.

På fredagens sopplunch i Kollanda redogjorde Per Nordqvist, 
från företaget SpeedLedger, om förträffligheten med e-bok-
föring.

I KOLLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sopplunch i Ales utkant


