
ÄLVÄNGEN. I augusti 
har det gått tre år 
sedan PEAB:s ladd-
ningar skrämde alla 
boende i bostadsområ-
det Tollered i Älvängen.

Många har glömt, 
men Evert Lindberg 
tillhör inte dem.

– Sprickorna i hus-
fasaden påminner mig 
varje dag och åtgär-
derna som utlovats 
lyser med sin frånvaro, 
säger han bittert.

I samband med sprängning-
arna för den södra trafik-
platsen i Älvängen nådde två 
salvor gränsen till det till-
låtna. Entreprenören PEAB 
bad om ursäkt och strategin 
för sprängningarna utreddes. 
Husägarna i anslutande Tol-
leredsområdet ombads rap-
portera eventuella skador 
på grund av sprängningar-
na. Evert Lindberg på Ka-
veldunsvägen var en av dem. 

– Trafikverket kom hit och 
installerade en vibrationsmä-
tare. Till vilken nytta då? Ska-
dorna var redan ett faktum 
och efter våra protester följde 
bara mindre salvor. En vecka 
senare togs mätaren bort. 
Våra skador noterades, men 

sen har det varit tyst. Jag har 
mejlat, utan att få någon kon-
takt. Jag tycker det är noncha-
lant, säger en mycket besvi-
ken Evert Lindberg.

Lokaltidningen får tag på 
Mats Granat, projektledare 
för Trafikverket, som berät-
tar att utredningen fortfaran-
de pågår. Alla skador har ännu 
inte åtgärdats, men i vår ska 
alla bli kontaktade.

Borde gått fortare
– Jag kan hålla med om att 
nästan tre år är lite väl lång 
tid. Det borde ha gått fortare, 

men jag har inte varit ansva-
rig så länge och känner inte 
till historien, hälsar Granat 
som känner till Evert Lind-
bergs fall.

– Ja, vi har pratat i tele-
fon och jag har tänkt besöka 
honom.

Hemma hos Evert tas be-
skedet emot med försiktig 
optimism.

– Det har gått så lång tid att 
vi inte vågar hoppas längre, 
men det låter ju bra. Det 
som oroar är att vissa redan 
har fått sina skador åtgärda-
de. De kanske kommer med 

ett svepskäl om att vi bor för 
långt ifrån. Jag vet inte vad 
jag ska tro. Det är konstigt att 
ingen har hört av sig, menar 
Lindberg.

Han bekräftar att han talat 
kort med Mats Granat för 1,5 
månad sedan – fast efter det 
har det varit tyst.

Gränsen passerad
– Någonstans går ju grän-
sen. Trafikverkets projekt 

har skadat vår fastighet och 
enligt vad de lovade ska allt 
de har orsakat åtgärdas. Vi 
har tydliga sprickor i fasa-
den som kan leda till fuktska-
dor. Risken ökar ju längre vi 
väntar, därför måste vi nog 
agera nu. Jag har bilder som 
bevismaterial, före och efter 
sprängningarna. Det kan bli 
en rättslig prövning för rätt 
ska vara rätt. Även om ska-
dorna bara kostar 20-25 000 

kronor att laga är det inte vi 
som ska betala, säger Evert 
Lindberg och tillägger:

– Jag tycker det finns mer 
att begära av våra statliga 
myndigheter. De om några 
ska uppträda professionellt. 
Att skada en annans fastighet 
och inte höra av sig på nästan 
tre år är oacceptabelt.
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Författarbesök på Café Tant Rut, Ale Torg
torsdag 19 april kl 19.00

Mats Ahlstedt 
som berättar om sitt författarskap och sin nyutgivna bok

Dockmakarens dotter

Välkomna att lyssna till 

Välkomna!

Dockmakarens dotter är den sjätte fristående 
delen i serien om Fatima Wallinder, 
Sören Högström och deras kollegor vid 
länskriminalen i Göteborg och den första 
delen av en trilogi om fängelseprästen 
Johannes Brobeck.

Fika 29:- ALE TORG

Tydliga skador och sprickor i husfasaden på Kaveldunsvägen 
3 i Älvängen.

Sprickor i fasaden utan åtgärd
– Evert Lindberg är besviken på Trafikverket

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Evert Lindberg är besviken på hur Trafikverket har hanterat skaderapporterna efter de kraf-
tiga sprängningarna i Älvängen södra. I augusti har det gått tre år och än så länge har inga 
åtgärder skett hemma hos Lindberg.

NÖDINGE. Föreningen 
Götaälvdalen arrang-
erar för andra året 
Gröna Mässan.

Temat denna gång 
är Framtidens häst-
krafter.

Det största drag-
plåstret handlar dock 
om händer – VM-hjäl-
ten Thomas Ravellis.

Utanför Ale gymnasium 
blir det mässa nu på lördag. 
Utställare visar upp fram-
tidens bilpark. Det som 
tilldrar sig absolut störst 
intresse är elbilen Tesla som 
gör 0-100 på 3,7 sekunder.

– Men minst lika roligt 
är att Aleföretaget E-car 

lovat erbjuda besökarna att 
få provköra den elkonver-
terade Fiaten som satt hela 
Nödinge på Sverigekar-
tan, säger mässgeneral Bo 
Larsen.

Götaälvdalen delar 
också för andra året ut sitt 
miljöpris. Överlämnandet 
kommer att ske av Sveriges 
mest kända händer. Mål-
vaktshjälten från VM 1994, 
Thomas Ravelli, gästar 
Gröna Mässan.

– En fantastiskt skön kille 
som jag har förmånen att 
fått lära känna. På scenen 
blir det också gladjazz av 
bandet Framed. Konferen-
cier är Bjarne Lundqvist 
känd från Streaplers och 

Flamingokvintetten, avslu-
tar Bo Larsen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ravelli och Tesla till Gröna Mässan

Thomas Ravelli.

Våren är här!

Gäller t o m 22 april med reservation för slutförsäljning.
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Gräsmattegödsel

Mårbacka-
pelargonia

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00


