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ALE. Norge/Vänerbanan kommer att vara 
avstängd mellan Trollhättan och Göteborg 

den 7-13 februari. Trafikavbrottet beror på 
spårarbeten i projektet BanaVäg i Väst.

2011 är ett intensivt år 
för BanaVäg i Väst. Under 
trafikavbrottet i februari 
genomförs förberedande 
arbeten inför en tio veckor 
lång avstängning den 13 juni 
till 21 augusti. 

Perioden 7-13 februari 
ersätter bussar tågen för 
de resande på sträckan 
Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg. Samtidigt 
kommer godstågen att ledas 
om. Det innebär att norr-
gående godståg kommer att 
köra längs Bohusbanan via 
Stenungsund, Uddevalla 
och Öxnered. Sydgående 
godståg kommer efter Öxne-
red att svänga av mot Vara, 
Herrljunga och vidare mot 
Göteborg. Totalt kommer 
upp till tio tåg i vardera 
riktningen att ledas om varje 
vardag. På helger kommer 
två till fem tåg att ledas om. 

Trafikavbrottet mellan 
Göteborg och Trollhättan 
innebär dock inte att det 
kommer att vara tågfritt på 
Norge/Vänerbanan. Arbets-
fordon kommer att trafikera 
det avstängda spåret och 
det är som alltid förbjudet 
och förenat med livsfara att 
beträda spåren.

❐❐❐

– Bussar ersätter tågen under en vecka

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?

Ett trafikavbrott på Norge/Vänerbanan, mellan Trollhättan och Göteborg, sker under perio-
den 7-13 februari. Bussar kommer att ersätta tågen.                         Arkivbild: Allan Karlsson

Trafikavbrott på Norge/VänerbananTrafikavbrott på Norge/Vänerbanan

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgifter tillkommer. 
Kreditgivare Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller t.o.m. 20/2 2011.
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6 MÅNADER

JENSENKAMPANJ!  
EXKLUSIVT HOS EM.

Norska Jensen är premiumsängen i EM:s sovstudio. Jensen är känt för sin lyxiga sovkomfort  

och för att aldrig kompromissa med ergonomin. Just nu kan vi erbjuda en specialutgåva, exklusivt  

utvecklad för EM. Jensen Opal Special har ett femdelat zonsystem med mjuk skulderzon och ett 

inbyggt stöd för korsryggen. Den vändbara madrassen har en mjuk och en fast sida och  

kompletteras av en TempSmart bäddmadrass. Bäddmadrassen består av miljövänlig naturlatex  

som är temperaturreglerande och formar sig perfekt efter din kropp. Lite mera du!

SPARA ÄNNU MER! 
JENSEN DESIGN- OCH KOMFORTPAKET. 

12490:-
(Ord. pris 16100:-)

JENSEN OPAL SPECIAL  
AQTIVE II Ställbar madrass 
90x200 cm inkl. bädd- 
madrass TempSmart och  
Bend ekben 10 cm.

24990:-
(Ord. pris 32100:-)

Uppgradera din nya säng med våra specialutformade paket och spara ytterligare upp till 3020:-

JENSEN  
OPAL

SPARA UPP TILL

8590:-
PER BÄDD

Designed for sleep comfort
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JENSEN OPAL SPECIAL Kontinentalmadrass 
180x200 cm inkl. bäddmadrass TempSmart  
och Bend ekben 10 cm. 29990:-

(Ord. pris 38210:-)

JENSEN OPAL SPECIAL Rammadrass 
90x200 cm inkl. bädd-madrass  
TempSmart. Ben ingår ej.

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag. Vårt kontor ligger i 
Kungälv. Största delen av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 
Vi bygger själva cirka 4 000 kvm per år och utför då både markarbeten och husbyggnation. 
Vi är 28 anställda och har tillgång till egna entreprenad maskiner. Vi söker nu en:

ANLÄGGNINGSARBETARE
Du har erfarenhet från markarbeten och rörläggning i mark 
och kan köra hjullastare och dumper.

Du kommer att arbeta med våra shakt- och mark-
arbeten inför husbyggnation med gårdsplaner och 
VA kulvertar. OBS grönyteskötsel ingår ej.

Vi har bra tillgång till egna maskiner, hjullastare, 
dumper, grävmaskin mm. 

Ansökan: 
Skicka din ansökan till:
mats.berntsson@ytterbygg.se senast den 18 februari.

Besök gärna vår hemsida

www.ytterbygg.se


