
Nu skriver vi historia. 
För första gången, 
men det är tyvärr en 

engångsföreteelse, utkommer 
Alekuriren två gånger samma 
vecka. Till helgen dimper en 
specialbilaga ner i brevlådan. 
Den handlar enbart om det 
som har präglat vår vardag i 
över fem år – BanaVäg i Väst. 
Hur gick det till? Varför 
motorväg och dubbelspårig 
järnväg? Hur påverkar den 
nya utbyggnaden Ale, Lilla 
Edet och Trollhättan? Mer 
om detta och hur den stora 
invigningsdagen ska fi ras hit-
tar du i helgens bilaga.

Redan i denna tidning kan 
du läsa om den tuffa tidspla-
nen för en av vägetapperna i 
Lilla Edet. Ändå darrar ingen 
på rösten när frågon om de 
verkligen kommer att hinna 
klart till den 9 december 
ställs. Projektledningen har 
låtit meddela att nu är det 
arbete nästan dygnet runt 
även helger. 

Värt att notera är dock att 
BanaVäg i Väst inte avslutas 
för att anläggningen invigs i 
december. Trafikverket och 
dess entreprenörer kommer 
att vara synliga fram till 
halvårsskiftet 2013. På delar 
av sträckan ska den sista 
asfaltsbeläggningen läggas. 
De avvaktar de första sätt-
ningarna innan detta sker. 
Dessutom återstår en del 
planteringsjobb, rivningsar-
beten, anslutningsvägar och 
dylikt.

Klart kommer järnvägen 
emellertid att vara. Med halv-
timmestrafik drar Alependeln 
igång söndag 9 december. 
Kärnan i kollektivtrafiken 
blir nu tåg istället för buss. 
En övergång vi har sett fram 
emot, men det kan ta lite tid 
att vänja sig vid nya vanor. 

Först nu börjar de mer 
konkreta frågorna att hopa 
sig. Bussen som till exempel 
har stannat på sex ställen 
i Älvängen på sin väg mot 
Göteborg skiljer sig från tåget 
som bara stannar på ett ställe. 
Nu gäller det att ta sig till sta-
tion i rätt tid och matartrafi-
ken dit kommer att bli en väl-
debatterad fråga. Det gäller 
nämligen att bo på rätt ställe 
om till exempel kvartstrafiken 
ska bli en tillgång. På flera 
platser kommer matarbussen 
bara att dyka upp två gånger 
i timmen. Å andra sidan att 
kunna ta sig till tåget bekvämt 
en gång i halvtimmen är inte 
så illa det heller...

Samtidigt märker jag själv 
en otrolig skillnad på att ta 
bilen till Göteborg nu mot 
tidigare. Det går väldigt smi-
digt och snabbt. Det skulle 
kunna vara ett hot mot tåget, 
men så var det det där med 
trängselskatten. Vem vill inte 
undvika den kostnaden?

Det är upprört i Ales norra 
delar. Hålandavägens belys-
ning begränsas när utdömda 
belysningsstolpar tas 
bort. Renoveringsbe-
hovet är stort efter 40 

års tjänstgöring, men kom-
munen vill inte investera i 
en infrastruktur som ligger 
under statens ansvar. Tra-
fikverket har en klar policy 
och vägbelysning på lands-
bygden placeras bara vid 
korsningar och busshållplat-
ser där oskyddade trafikanter 
kan förväntas vara i rörelse.

Bebyggelsen längs Hålan-
davägen motiverar dock 
ingen sådan insats av Tra-
fikverket, utan frågan ham-
nade istället på kommunens 
bord. De har valt att ta inves-
teringen och ersätta utdömda 
stolpar där det anses vara 
nödvändigt, det vill säga vid 
korsningar, hållplatser samt 
där bebyggelsen är tämli-
gen samlad. Att renovera 
hela sträckan skulle enligt 
en gammal utredning kosta 
upp mot 15 miljoner kronor. 
Det ansågs inte motiverat, 
dessvärre – och det är kanske 
det värsta – glömde man bort 
att informera de boende om 
förändringen.
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
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 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

RIPSLÖPARE 69:-  GARDINSTÄNGER 99:-
Stor sortering BARNTRIKÅ 120:-/m

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning hela dagen 
mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Planerar du att resa 
utomlands? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul 

mandel, Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad 
Puritan. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 1/12  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa 1/12.

0767-97 05 56 • www.potatisbilarna.se

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen, tel: 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

DÄCKSKIFTE 120:-
FÖR ALLA FYRA DÄCK inkl.moms

Må-Fre 08-18,  Lö 10-14

BROMSEXPERTEN

Vi kan även hjälpa dig med bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, 
bromsslang, bromsrör, m m till otroligt låga priser. Varmt välkommen.

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

Kammarkören VocAle
söker nya körsångare i 
alla stämmor; sopran, 

alt, tenor och bas.
Du ska ha tidigare körerfarenheter.

Ring Sabina Nilsson på 
0303-444 032 för provsjungning.

För mer info, gå in på 
www.mittiale.se och klicka dig fram 

till körer/Kammarkören VocAle

Vill du 
sjunga i kör

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 30 nov
 

Tisdag 4 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Chefredaktör, ansvarig utgivare

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Fullständiga rättigheter

-E dé party eller e dé PARTY!

Partyvarning  utfärdad!

På scen: 

PATRIK 
Lördag 1 december 

kl 21-01


