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Det finns sanno-
likt inget samband 
mellan sprickorna i 

Lennart Johanssons villa 
på Alevägen i Nol och Tra-
fikverkets sprängningar. Det 
menar det statliga verket. 
Sannolikt känns inte som en 
term våra skattefinansierade 
verksamheter ska använda. 
Jag skulle vilja säga att det 
är tvärtom. Det är mycket 
sannolikt att de kraftiga vi-
brationerna som en följd av 
krutladdningarna i Nol kan 
ha påverkat huset och dess 
konstruktion.

Vid tre tillfällen har huset 
på Alevägen besiktigats. Det 
noterades mindre sprickor 
redan innan den första 
sprängningen. 3,5 år senare 
är sprickorna fler och större, 
men av någon anledning 
finns det inget samband. Det 
är istället en slump, en ren 
tillfällighet att huset precis 
när Trafikverket har byggt 
ny väg- och järnväg förbi 
Nol av naturliga orsaker, 
drabbats av krämpor. Olyck-
ligt för husägaren, men väl-
digt lyckligt för Trafikverket.

Nu hänvisas till spräng-
journaler och riktvärden. 
Enligt dessa ska Lennart 
Johansson med flera inte 
vara drabbade. Det är nämli-
gen inte sannolikt, vilket jag 
tycker känns helt osannolikt. 
Det känns inte heller särskilt 
bra att Magnus Josefssons 
Byggnadsteknik AB som 
utfört utredningen om Len-
nart Johanssons hus i Nol 
skriver att han inte har haft 
tillgång till samtliga spräng-
journaler. Hur sannolikt är 
det då att hans utredning är 
komplett, trovärdig och utan 
tvivel?

Jag tror inte på slumpen. 
I Älvängen har vi skrivit om 
villaägare Evert Lindberg 
som också har konstaterat 
skador i fasaden, enligt 
honom sannolikt kopplat 
till de sprängningar som 
Trafikverket till och med 
bad om ursäkt för. De över-
steg nämligen de tillåtna 
nivåerna, men inte heller det 
räcker sannolikt till att över-
tyga staten om ersättning. 
Det känns mer som att sto-
rebror inte vill. En strategi 

som bör 
utvär-
deras. 
Det 
är 

osannolikt att den vinner i 
längden.

Allt som möjligen kan ha 
en koppling till de kraftiga 
sprängladdningarna borde 
Trafikverket istället ta ansvar 
för. I fall som Lennart 
Johanssons i Nol hade det 
varit mer klädsamt om man 
åtminstone föreslagit en 
förlikning. Det fanns skador 
och sprickor i huset redan 
innan första laddningen, 
men att det enbart skulle ha 
naturliga orsaker att de drygt 
tre år senare är betydligt 
större, känns osannolikt.

Osannolikt att det är sannolikt
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Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
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Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna
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www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 17 maj kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

Torsdag 31 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

SKÅRS skola den 2 juni? 
Om inte! Ring Bror Andersson 

tel: 338117 senast 28/5

Du har väl anmält dig till skolträffen i

Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, 

lansfast.se

BOHUS

SKEPPLANDA NÖDINGE

ADRESS SKÅR 212 BOAREA CA 150 M² / 6 ROK TOMTYTA
1530 M² PRIS 2 195 000 KR/BUD VISAS MÅ 21/5 17.00-
18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20 

FRILIGGANDE VILLA - SKÅR
Rymligt Älvsbyhus med lantligt  läge och med hänförande

utsikt över åkrar och ängar. Perfekt för hästintresserade.

ADRESS SKÅRDALSVÄGEN 77 BOAREA CA 77 M² / 5 ROK
TOMTYTA 858 M² PRIS 1 890 000 KR/BUD VISAS SÖ 20/5
14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Ett riktigt välskött hus med mycket bra läge i centrala Bohus.

Smakfullt renoverat och väl utnyttjat. Huset och trädgården

är  omsorgsfullt vårdade och här finns en rejäl gräsmatta med

möjlighet till olika aktiviteter. Inglasat uterummet med en

fantastisk utsikt över Bohus fästning. Bergvärme

ADRESS GAMLA KILANDAVÄGEN 32 TOMTYTA 659 M²
PRIS 985 000 KR/BUD VISAS RING/MAILA FÖR VISNING 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

TOMT - CENTRALA NÖDINGE
Nu har vi tillfället att erbjuda denna centrala tomt i

Nödinge. Påkopplat på kommunalt VA samt el framdraget.

Bra läge med närhet till både centrum och Vimmersjön.
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