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SKOLSTART!

 3 för 99:-
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

2 delar • Pojk & fl ick

279:-

79
Gummistövlar, barn

Storlekar från 92 till 164

T-shirts: 5990 Top: 8990

Shorts: 5990

Idrottskläder, barn

Storlekar från 98/104 till 158/164

4000 kvm varuhus
Dam-, herr-, barnkläder • Underkläder • Skor
Mattor, tyger, hemtextil • Heminredning
Glas & Porslin • Kosmetika & Accessoarer
Leksaker

Eget café

Storlekar från 110/116 till 158/164
Storlekar från 122/128 till 158/164

Storlekar från 22 till 35

Tights: 8990

Pojkjeans 99:-

90

Fodrade regnkläder

2 del 149:-Vanliga regnkläder, 

JUST NU!

Jumpsuit
barn

195:-
JUST NU!

Storlekar från 100 till 170
T-shirts, fl era färger

Nedmonterade. Trafikverkets förslag till bullerskydd i Alvhem är nu borta. Ale kommun såg 
rött när det statliga verket dessutom satte upp dem utan bygglov.

Trafikverket monterade 
ned bullerskydden
ALVHEM. Kravet på 
omedelbar nedmonte-
ring och hotet om böter 
om 100 000 kronor om 
dagen fick effekt.

Trafikverket har 
avlägsnat bullerskyd-
den som har upprört 
såväl alvhemsbor som 
kommunledning.

– Nu hoppas vi snart 
vara överens om en 
lösning, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Trafikverket och Ale kommun 
är fortfarande oense om bul-
lerskydden längs nya E45 i 
Grönnäs och Alvhem. Ale 
kommun kräver att det ska 
vara glasade bullerskydd förbi 
samtliga tätorter, men Tra-
fikverket tycker att Alvhem 
är av landsbygdskaraktär och 
vill därför sätta upp ett billi-
gare alternativ av trä. När de 
fick avslag på bygglovsansökan 
gick de händelserna i förväg 
och satte upp bullerplanket 
utan tillstånd. Samhällsbygg-
nadsnämnden agerade skynd-
samt och krävde omedelbar 

nedmontering, om inte skulle 
ett vite om 100 000 kronor om 
dagen så länge planken sitter 
uppe krävas in. I veckan mon-
terades bullerskydden ned i 
Alvhem.

– Nu ska vi ha ett möte 
inom kort och reda ut situatio-
nen. Jag ser egentligen ingen 
annan lösning än att Trafikver-
ket får sätta upp samma gla-
sade bullerskydd som i övriga 
Ale, men självklart ska vi lyssna 
på vad de har att säga, säger Jan 
A Pressfeldt. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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NU ÄR VI 
TILLBAKA

ALLA HÄLSAS VARMT

VÄLKOMNA
Buffé med tre olika rätter:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00


