
Mellan den 5 och 8 decem-
ber är Norge/Vänerbanan 
avstängd mellan Trollhättan 
och Göteborg. Avstängningen 
är den sista innan tågen 
börjar gå fullt ut på det nya 
dubbelspåret söndagen den 
9 december. Bussar ersätter 
tågen för resande på sträckan 
Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg, och godstrafi ken 
leds om. Trafi kavbrottet in-
nebär inte att det är tågfritt på 
banan. Arbetsfordon trafi kerar 
det avstängda spåret och det 
är som alltid förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda 
spåren.

I mitten av november skickade 
vi ut sista numret av projektets 
egen tidning till drygt 40 000 
hushåll i området som berörs 
av utbyggnaden inom BanaVäg 
i Väst. Tidningen hittar du 
också på www.banavag.se.

Sedan 2007 har vi en gång i 
månaden samlat projekt-
aktuella nyheter på en helsida 
i Alekuriren.  Det här blir den 
sista månadsvisa annonsen. 
Självklart kommer vi även 
fortsättningsvis använda 
Alekuriren för att informera 
om sådant som berör er läsare, 
men inte via det här typen av 
regelbundna format. På www.
banavag.se hittar du alltid 
information om projektet. 

Ingen tågtrafi k mellan 
den 5 och 8 december

Med den här annonsen 
tackar vi för oss!

Sista numret av Bana-
Väg i Västs tidning 

På gång

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt november 2012  

www.banavag.se
0771-24 24 24
info@banavag.se
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Invigningshelgen inleds redan på freda-
gen genom att infrastrukturministern, 
Trafi kverkets generaldirektör och inbjudna 
gäster gör en resa längs den nya anläggnin-
gen. På lördagen tar festligheterna fart med 
löparfesten BanaVäg i Väst-loppet. Men det 
är på söndagen den 9 december som det 

verkligen smäller till. Tillsammans med 
Västtrafi k och kommunerna Göteborg, Ale, 
Lilla Edet och Trollhättan bjuder vi in till 
fest. Här har vi samlat en del av söndagens 
aktiviteter. Västtrafi k är på plats på alla sta-
tioner för att berätta om den nya trafi ken 
och svara på frågor. Trafi kverket informerar 

om projektet och delar ut refl exer till alla 
barn. Uppdaterad information fi nns på 
www.trafi kverket.se/banavag-invigning. På  
Västtrafi ks webbsida fi nns information om 
den nya tågtrafi ken och på respektive kom-
muns webbsidor hittar du mer information 
om vad som händer under helgen.

Fira med oss 9 december! 
Invigning av den nya vägen och järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.

Gamlestadens station
Representanter från Göteborgs Stad berättar 

om planerna för Gamlestaden. Glögg, peppar-

kakor och luciatåg. 

09.45 Jessica Andersson uppträder.

10.00  Invigningsceremoni med Lasse  

 Kronér. Representanter från Göte-

 borgs stad, landshövding Lars   

 Bäckström och Trafi kverkets region-

 chef Håkan Wennerström deltar.   

 Partypatrullen underhåller. 

10.30  Invigning av utsällning om Gamle-

 staden i gångtunneln till tågstatio-

 nen. Uppträdande med jultema.

12.00  Uppträdande med sång och musik  

 från Kulturskolan i Kortedala.

Älvängens station
 

10.45  Stora granen tänds till julsång.

11.15  Mikael Berglund, kommunalråd   

 (M), Ale kommun inleder. Jessica  

 Andersson uppträder.

11.30  Invigningsceremoni med Lasse  

 Kronér som värd. Mikael Berglund,

 Ale kommun, landshövding Lars   

 Bäckström och Trafi kverkets

 regionchef Håkan Wennerström  

 deltar. Gunnar och Per från Party - 

 patrullen underhåller.

12.15  Julmarknaden invigs av Helena   

 Urdal, ordförande i Älvängens   

 företagarförening.

14.00  Barnens jul.

15.00  Ales Lucior.

15.30  Dansstudions Tomtenissar.

15.45  Dragning – Handla/vinnlotteri   

 samt Lions.

16.00  Fyrverkeri.

Bohus Centrum
 

10.00  Tipspromenad med vinstut-

 delning varje timme och ”goodie-

 bag” till alla som deltar.

11.00  Prova på pingis, friidrott och 

 ponnyridning för de yngre.

13.00  Musik och dansuppvisning av   

 Ungdomsrådet och Kulturskolan.

14.00  Anton Hysén och Sigrid Bernson 

 – dansuppvisning med Surte   

 Swingers.

15.45  Avslutning med vinstdragning av  

 tipspromenaden.

Lödöse Södra
 

11.00  Marknaden öppnar.

11.20  Klara Zimmergren välkomnar.

11.30  Luciatåg Strömsskolan.

12.15  Klara Zimmergren och Ingemar  

 Ottosson (Lilla Edets kommun).   

 Jessica Andersson uppträder.

12.30  Invigningsceremoni med Lasse 

 Kronér. Ingemar Ottosson, lands-

 hövding Lars Bäckström och   

 Trafi kverkets regionchef   

 Håkan Wennerström. Gunnar och  

 Per från Partypatrullen underhåller.

13.00  Klara Zimmergren tillsammans   

 med Västtrafi ks ordförande Leif   

 Blomqvist, Ingemar Ottosson och 

 Peder Engdahl, Lilla Edets kommun.

13.15  Årets kulturstipendiat Joel Jansson.

13.30  Lottdragning av föreningslotter.

13.45  Kören Helt Sonika.

14.15  Slussdraget – spelmanslag från   

 Hjärtum.

15.00  Avslutning.

Ale Torg, Nödinge
 

10.00  Annika Sjöö (känd från Let’s

 Dance) fi nns på plats hela dagen  

 tillsammans med Paprica-klubben  

 och pratar  hälsa med barn och 

 föräldrar i tältet vid stationen.

13.00  På scen: No Tjafs – välkänt cover-

 band uppträder.

13.45  På scen: Sportlife – visar hur du kan  

 röra dig till musik.

16.00  Avslutning.

Trollhättans Resecentrum
 

13.00  Trollhättans Stad bjuder på glögg.

13.30  Simon Issa och Good News under- 

 håller från scenen.

13.55  Paul Åkerlund från Trollhättans   

 Stad inleder.

14.00  Invigningsceremoni med Lasse 

 Kronér som värd. Paul Åkerlund,  

 landshövding Lars Bäckström och  

 Trafi kverkets regionchef Håkan   

 Wennerström deltar. Gunnar och  

 Per från Partypatrullen underhåller.

14.30  Jessica Andersson med Good   

 News underhåller.

15.00  Avslutning.
Du har väl inte 

missat att anmäla dig till BanaVäg i Väst-loppet lördagen den 8 december. 

Mer info och anmälan: banavagivastloppet.se

Efter åtta års byggtid är det äntligen dags att inviga BanaVäg i Väst - ett 

av Sveriges största infrastrukturprojekt. Välkommen att fi ra med oss!

Notera att vissa punkter i programmet kan komma att ändras. Uppdaterad information hittar du på www.trafi kverket.se/banavag-invigning!


