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Vi svarar på dina frågor om 

elpriser, 
elförbrukning,

elavtal m.m.

Du kan också passa på att 

vintersäkra 
ditt elpris!

Vi vill träffa dig!

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

Fredag 5 oktober
utanför ICA i Älvängen

Fredag 12 oktober
på Ale Torg

Vi fi nns på plats mellan kl 11 och 14!

NÖDINGE. Nu på mån-
dag blir det föreläsning 
i Ale gymnasium.

Sonny Wåhlstedt, 
ordförande i NSPHiG, 
ska prata om positiva 
erfarenheter av åter-
gång i arbetet efter en 
tid av psykisk ohälsa.

Bakom arrangemang-
et står Alema och 
NSPHiG.
Alema är ett projekt inom 
Arbetsmarknadsenheten i 
Ale kommun som startade 
i år. Syftet är att stödja per-
soner med psykisk ohälsa 
mot arbete. NSPHiG står 
för Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg 
och är ett nätverk av patient-, 
brukar- och anhörigorga-
nisationer inom det psykia-
triska området. Tillsammans 
bjuder de in till föreläsning i 
teatersalongen vid lunchtid 
på måndag.

– En riktad inbjudan har 

gått ut till kommunala orga-
nisationer, handläggare och 
företag, men självklart också 
till personer som befinner 
sig långt från arbetsmarkna-
den och/eller som upplever 
psykisk ohälsa. Alla som är 
intresserade är emellertid 
välkomna. Man får gärna 
anmäla sig till mig, annars 
går det bra med drop in 
också. Det kommer att finnas 
platser för det också, säger 
Alemas projektledare Mina 
Salfjord.

– Vi vill upplysa om 
metoderna för samverkan 
och vilken effekt det har för 
återgång mot arbete. Sonny 
Wåhlstedt är en känd före-
dragshållare i dessa sam-
manhang. Efter kaffepausen 
kommer Elisabeth Lund-
berg och Christina Ahl att 
dela med sig av sina erfa-
renheter kring återgång i 
arbetslivet efter perioder av 
psykisk ohälsa, avslutar Mina 
Salfjord.

JONAS ANDERSSON

En föreläsning som berör
– Om återgång till arbetslivet efter psykisk ohälsa

Mina Salfjord, Mina Salfjord, 
projektledare Alema.projektledare Alema.
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TOMTER SÖKES
Nu söker vi stycketomter, markområden och rivningsobjekt
för byggnation av A-hus.

Din lokala husleverantörsedan 1947

ALAFORS. All trafi k 
mot Alafors leds via 
Ledetvägen – på en 
30-sträcka förbi skolor, 
ålderdomshem och 
bostäder. 

Ortsborna skulle hell-
re se att den betydligt 
säkrare Alingsåsvägen 
blev det naturliga valet 
för besökare till bland 
annat Sjövallen, något 
som Ale kommun och 
Trafi kverket nu ska se 
över. 
Idrottsevenemang på Sjöval-
len, föreställningar på Pelar-
teatern och danskvällar på 
Furulund lockar mycket folk 
till Alafors. 

Från E45 finns två vägar 
att välja på om man ska till 
Sjövallen, men skyltarna 
visar enbart mot Ledetvägen. 
30-sträckan går rakt igenom 
samhället och lämpar sig 
därför inte för hård trafik, 
en debatt som pågått länge i 
kommunen. 

Alaforsborna Ragnar 
och Birgitta Otter förstår 
inte varför man inte istäl-
let försöker att leda trafiken 
mot exempelvis Sjövallen på 
Alingsåsvägen, som löper 
runt samhället. 

– Senast i våras var det 
uppe på ortsmötet och då 
blev vi lovade att kommunen 
skulle se över situationen, 
men vi har inte hört något, 
säger Birgitta och Ragnar 
tillägger:

– Det har tidigare diskute-
rats om man skulle enkelrikta 
vägen för att minska trafiken, 
men istället leder man nu all 
trafik därigenom. Det ska 
vara skyltat åt båda hållen så 
att de som ska till exempel-
vis Sjövallen inte åker genom 
samhället. 

En miss
Det är Trafikverket i samråd 
med kommunen som satte 
upp skyltarna i samband med 
att det nya motet blev klart. 

– Det har blivit en miss 
någonstans och vi har planer 
på att ta upp det med Tra-
fikverket, säger Hans Welin, 
trafikingenjör i Ale kommun. 

Även från Trafikverkets 
sida planerar man att ha ett 
möte om skyltningen.

– Vi vet ännu inte när det 
kan bli, men vi hoppas kunna 
ha ett möte så snart som möj-
ligt, säger Bo Björklund, 
övergripande projektledare 
för BanaVäg. 

Fram tills dess hoppas 
Ragnar och Birgitta Otter 
på att åtminstone de som 
känner till området ska tänka 
till och välja att köra Alings-
åsvägen. 

– Kommer det ett fot-
bollslag från Mellerud som 
ska spela match på Sjövallen 
så åker alla genom Ledetvä-
gen eftersom det är skyltat så, 
säger Ragnar.

”Led om trafi ken”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alaforsborna Birgitta och Alaforsborna Birgitta och 
Ragnar Otter är oroliga över Ragnar Otter är oroliga över 
trafi ken på Ledetvägen. trafi ken på Ledetvägen. 

Ingenstans visar skyltarna att man kommer till Sjövallen via Alingsåsvägen. 
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