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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn vägar 

för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. Sats-

ningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och håll-

bart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare 

kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet och utökade 

pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på 

olika platser i Västsverige. Och en god miljö.

I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för 
pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och  
bättre trafik information. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln),  
en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är 
också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 
framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.
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NÖDINGE. Nordostpo-
lisen har ökat sin när-
varo i Nödinge.

Att det inte uppskat-
tas av alla fick ord-
ningsmakten erfara i 
tisdags.

Poliser som patrul-
lerade Ale gymnasium 
utsattes för stenkast-
ning.

I några områden i polisområ-
de Nordost har det framkom-
mit att vissa platser upplevs 
som otrygga för allmänheten.

– Det som många upplever 
som otryggt är stökiga, beru-
sade och narkotikapåverka-
de personer, förklarar Tere-
sia Lagnefors, kommunika-
tör för polisen Nordost.

– Vi har sett att vi med 

enkla medel kan försöka öka 
tryggheten i området genom 
att oftare vara på de här plat-
serna. På platserna ska vi 
verka brottsförebyggande 
och använda oss av våra olika 
lagstöd, säger Lagnefors.

I Ale är det området runt 
och på Ale Torg, samt områ-
det i och runt Ale gymnasi-
um och busstationen, som 
polisen kommer att lägga lite 
extra fokus på.

– Vi fick ett tydligt bevis 
på att alla inte är lika förtjusta 
över vår ökade närvaro, säger 
Lagnefors.

Två rutor krossade
Tjänstgörande poliser fick 
två rutor krossade på sin buss 
och när de försökte gripa de 
skyldiga utsattes de också för 
stenkastning. Från platsen 
sprang ungdomar i 15-års-
åldern.

– Polisen tar tacksamt 
emot tips. Man får vara 
anonym, men det blir svå-
rare för oss att lagföra eller 
gripa någon när det inte finns 
en person som kan vittna om 
det i en rättegång, säger Te-
resia Lagnefors.

– När bullerskyddsrutor-
na krossade i Nol för några 
veckor sedan fick polisen 
in namn på vilka de skyldi-
ga kunde vara, men det var 
endast anonyma uppgif-
ter och då kunde vi inte gå 
vidare med dem, avslutar Te-
resia Lagnefors.

Stenkastning mot polisen

Nu är det dags att starta 
upp nattvandring
i Skepplanda igen
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BOHUS. Nästa år stun-
dar 40-årsjubileum för 
Bohus köpcentrum. 

Branden som utbröt 
den 18 mars bedrövar 
såväl butiksinnehavare 
som fastighetsägare, 
men trots det tar fram-
tidsplanerna form och 
ledorden är hälsa  och 
friskvård.

Polisen misstänker att branden 
som startade i en container och 
i lastpallar utanför Netto sön-
dagen den 18 mars var anlagd.

Netto tvingas nu hålla stängt 
under tiden som den tekniska 
undersökningen pågår.

Andreas Persson, etable-
ringschef på Netto Sverige 
kan ännu inte säga något exakt 
datum när man väntas öppna 
igen.

– Vi hoppas kunna öppna 
igen så fort som möjligt, säger 
han.

Lars Bäckström, teknisk 
chef, skulle gissa tre veckor.

Branden upprör Alebyg-
gens vd Lars-Ove Hellman, 
som tycker synd om ortsborna.

– Det är oerhört tragiskt om 
det visar sig att den var anlagd. 
De förstår inte vilken skada de 
gör för ortsborna som inte har 
någon matbutik att gå till. Man 
blir frustrerad och irriterad för 
att det är ortsborna som drab-
bas. 

2013 är det 40 år sedan 
Bohus Centrum invigdes och 
på Alebyggen har man redan 
börjat fundera på hur man vill 
fira. 

Ett alternativ, menar Lars-
Ove Hellman, är att fira med 
en tydligare marknadsföring av 
köpcentrets ledord: hälsa – och 
friskvård. 

Ända sedan Alebyggen tog 
över lokalerna för snart tre år 
sedan har man lagt krutet på 
verksamheter med fokus på 
kropp och själ. Idag finns ett 
brett utbud som bland annat 
inkluderar vårdcentral, bar-
navårdcentral, fotvård, frisör, 
tandläkare, massage och 
apotek. Dessutom huserar 
även relativt nystartade second 
hand – och inredningsbutiken 
Living life Vintage i gallerian. 

Det finns även planer på att 
starta företagshälsovård och 
eventuellt även gym i samma 
lokaler. Alebyggen söker efter 

fler hyresgäster i liknande 
branscher.

– Vi visste redan när vi tog 
över att Bohus centrum inte 
skulle kunna fungera som ett 
komplett köpcentrum med 
mycket handel. Man skulle 
inte stå sig i konkurrensen med 
Kungälv och Nödinge. Därför 
har vi valt den här inriktningen 
där vi gärna ser lite udda före-
tag, säger Lars-Ove Hellman 
och fortsätter:

– Det börjar kanske bli dags 
att tala om att Bohus Centrum 
är ett hälso- och friskvårds-
center och varför inte passa på 
nästa år i samband med 40-års-
jubileet?

Finns det några planer 
på att döpa om Bohus Cen-
trum?

– Nej, det finns det inte, 
men vi kommer att satsa på att 
marknadsföra budskapet tydli-
gare i framtiden.

JOHANNA ROOS

–  Bohus centrum får en tydligare hälsoprofil–  Bohus centrum får en tydligare hälsoprofil

Ljus framtid trots branden

Ledorden för Bohus centrum är hälsa och friskvård, menar 
Lars-Ove Hellman, vd för Alebyggen.


