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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50
Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

NÖDINGE. Skateparken 
i Nödinge är numera 
omgärdad av trafikbar-
riärer.

Syftet är att mot-
verka skadegörelse i 
området och öka säker-
heten.

– Åtgärden har möj-
liggjorts tack vare 
ett samarbete med 
Trafikverket, säger 
Thomas Berggren och 
Jonas Ekstrand, som 
är kommunens samord-
nare för projektet.

Skateparken, som är belägen 
vid den gamla tennishallen i 
Nödinge, är ett populärt till-
håll för traktens ungdomar. 
Intresset har emellertid sval-
nat på senare tid då parken 
utsatts för upprepad skade-
görelse.

– Tyvärr är det så. Det är 
ungdomar som kör in med 
mopeder och förstör ramper 
och så vidare. Nu säkerställer 
vi miljön samtidigt som Mö-
tesplats Ungdom kommer att 
rusta upp och utveckla parken 
i sommar, förklarar Thomas 
Berggren.

Trafikbarriärerna, som an-
vänts i samband med infra-
struktursutbyggnaden, kom 
på plats förra fredagen. Tra-
fikverkets entreprenörer, 
Skanska och Peab, lät utföra 
arbetet.

– Vi är oerhört tacksamma 
för den här så kallade spons-
ringen. Vi hade aldrig kunnat 
lösa detta på egen hand. Det 
är underbart att se att aktörer 

utanför den kommunala värl-
den vill vara med och hjälpa 
till så våra barn och ungdo-
mar får en schysst fritid, säger 
Berggren.

En förhoppning finns nu 
om att en levande skatesek-
tion ska bildas i Nödinge, 
som kan se till att hålla in-
tresset vid liv och samtidigt 
utgöra ett bollplank för kom-
munens tjänstemän.

– Mot slutet av sommaren 
kommer Nödinge att ha en 
fantastisk fin skatepark igen. 
Jag är alldeles övertygad om 
att det bidrar till ett rejält 
uppsving, avslutar Ale Fritids 
Jonas Ekstrand.

Säker sponsring av skateparkenSäker sponsring av skateparken
– Så motverkas 
skadegörelsen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trafikbarriärer har placerats runt hela skateparken i Nödinge så att mopedis-
ter inte ska kunna köra in på området.

Jonas Ekstrand och Thomas Berggren.Jonas Ekstrand och Thomas Berggren.

Ship to
Gaza
Bidrag sätts in
på PG 46359-6

Stöd Estelles arbete
för solidaritet

�����


