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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

NOL. Trodde ni att OS 
var över?

Inte alls – spelen 
pågår för fullt.

Åtminstone på Nol-
skolan där eleverna 
håller på att kämpa för 
fullt i olika idrottsgre-
nar.

I förra veckan gick startskot-
tet för Sommar-OS på Nol-
skolan. Det skedde under 
högtidliga former med invig-
ningstal av rektor Åse Wall.

– Det viktigaste är inte att 
vinna utan att kämpa väl. Det 
förväntar jag mig att ni gör. 
OS är till för alla och syftet 
är att ni ska ha roligt tillsam-
mans, förklarade Åse.

Innan dess hade eleverna 
samlats på den stora grus-
planen och gjort en gemen-
sam vandring till skolgården. 
Den olympiska elden tändes 
av Max Rosenqvist i 5A som 
tog emot facklan av Alexan-
der Lundsten, 4B.

Deltagareden lästes upp 
av Ellen Feklistov, 4A, där 
slutorden löd enligt följande:

– Ja, vi kan allt!

Olympiska spel är inga-
lunda något nytt fenomen 
på Nolskolan. Vintergrenar 
har genomförts tidigare. Nu 
är eleverna taggade inför de 
prövningar som väntar i form 
av bland annat spjutkastning, 
kulstötning, bordtennis och 
kanotslalom.

– Det ska bli roligt, kon-
staterade Emelie och Frida 
som hade fått äran att bära 
den olympiska fanan under 
invigningsceremonin.

Samtliga elever i års-
kurs 1-5 deltar i spelen och 
barnen är uppdelade i olika 
världsdelar.

– Man tävlar mot varan-
dra klassvis, men tillhör ett 
lag med elever från övriga 
årskurser. Således blir det 
en åldersintegrerad tävling 
där det gäller att heja på 
varandra, säger OS-general 
Martin Johansson.

Mycket svett, förhopp-
ningsvis inget blod men 
kanske glädjetårar är att vänta 
på Nolskolan när tävlingarna 
tar slut den här veckan.

JONAS ANDERSSON

OS invigdes på Nolskolan
Eleverna på väg till den stora OS-invigningen.Eleverna på väg till den stora OS-invigningen.

ALVHEM. Trafikverket 
har monterat ned de 
olovligt uppsatta trä-
planken i Alvhem, men 
vill gärna sätta upp 
dem på nytt.

Ale kommun kräver 
glasade bullerskydd 
som vid övriga tätorter.

– Vi kommer aldrig 
att acceptera något 
annat, fastslår Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Sprickan mellan Trafikver-
ket och Ale kommun om de 
omdiskuterade bullerskydden 
i Alvhem och även Grönnäs 
är total. Den 17 september 
ska parterna träffas, men 
lokaltidningen kan redan nu 
avslöja att en lösning är långt 
ifrån nära. Trafikverket menar 
att Alvhem är att beteckna 
som ett samhälle med lands-
bygdskaraktär, varför bul-
lerskydd av trä är motiverat. 
Det är dessutom en billigare 
investering och även drifts-
kostnaden är betydligt lägre.

– Det finns ett övergri-
pande gestaltningsprogram 
för projektet och dessutom 
ett separat gestaltningspro-
gram norr om Älvängen. Det 
senare säger att bullerskyd-
den ska vara av trä, vilket 
också står i arbetsplanen. När 
vi fick avslag på vår bygglovs-
ansökan valde vi att överklaga 
beslutet till Länsstyrelsen. 
Dessvärre gick vi händel-
serna i förväg och påbörjade 
byggnationen, vilket jag själv-
klart beklagar. Länsstyrelsen 
har dock givit oss rätt på vår 
överklagan gällande Rams-
torp och vi inväntar svar om 
Alvhem. Jag förstår inte vad 
som har gått snett i vår dialog 
med Ale kommun, handling-
arna är väldigt tydliga, säger 
projektchef Sara Distner.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A Press-
feldt har inte samma uppfatt-
ning om situationen.

– Länsstyrelsen har upp-
hävt vårt beslut rörande 
Ramstorp och återvisat ären-
det för ny beredning i nämn-
den. Vi kommer att behandla 
det på nytt och omformulera 
beslutet. Våra tätorter ska 
vara synliga och vår upp-
dragsgivare är inte Trafikver-
ket utan våra väljare och de 
bor även i Alvhem, menar han 
och fortsätter:

– Gestaltningsprogram-
met har ingen juridisk bärig-
het. Det är ett vägledande 
dokument. Det som är intres-

sant är vad vi i Samhällsbygg-
nadsnämnden accepterar och 
inte. När det gäller buller-
skydd i Alvhem kommer vi 
aldrig att ge bygglov åt något 
annat än glas. Å andra sidan 
verkar Trafikverket tro att de 
kan bygga även utan bygglov, 
men vi kommer att strida för 
vår sak så långt det går, hävdar 
Jan A Pressfeldt bestämt.

Bland annat är det de kost-
samma sabotagen och den 
omfattande skadegörelsen 
på sträckan mellan Nol och 
Nödinge som gör Trafikver-
ket ytterst skeptisk till buller-
skydd av glas.

–  Att byta en ruta kostar 
mellan 20-30 000 kronor. Det 
är inte samhällsekonomiskt 
att förespråka denna lösning 
överallt. Att man vill behålla 
Göta älv synlig för boende 
mellan Surte och Älvängen 
är en sak, det gäller inte i 
Alvhem, anser Sara Distner.

Även bullerskydden av trä 
förbi Kattleberg-Grönnäs 
har satts upp utan bygglov så 
parterna har tveklöst mer att 
prata om.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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ÄLVÄNGEN. En skadegö-
relse ägde rum på Älvevis 
nylagda konstgräsplan förra 
lördagen. Ett gäng ungdo-
mar på mopeder tog sig förbi 
inhägnaden och körde runt 
på banan innan de försvann 
från platsen.

Händelsen är filmad och 
bevismaterialet överlämnat 
till polisen.

– Det som har hänt är 
naturligtvis jättetråkigt, men 
tack och lov blev det inga 
bestående skador på planen 
vad vi har kunnat konstatera. 
Finns det ytterligare tips om 
lördagens skadegörelse tar 
vi tacksamt emot dem, säger 
Jonas Sandh i Älvängens IK.

JONAS ANDERSSON

Mopedkörning 
på Älvevi

Ordkrig om bullerskydd i Alvhem
– Trafikverket och kommunledningen helt oense

Jan A Pressfeldt (AD).

Sara Distner, projektchef.


