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Snabbare och oftare med tåget

Den 9 december byter vi till nya tider i kollektivtrafiken. Då händer det stora nyheter på tågen.

Du som reser i Ale får en sprillans ny tåglinje. Alependeln ger dig helt nya resmöjligheter. Till en början kommer den gå varje halvtimma, men 
redan i januari kan du åka så ofta som varje kvart under rusningstid. Du tar dig mellan Älvängen och Göteborg på 28 minuter jämfört med 40 
minuter på Lila Express idag. Lila går inte längre till Ale från 9 december.

Du som reser till eller från Lödöse, Trollhättan och Vänersborg kan också glädja dig åt bättre tågtrafik än någonsin. Det nya dubbelspåret gör 
att vi kan köra både oftare och snabbare. Du får 21 direktresor till Göteborg varje dag. Från Vänersborg tar det 49 minuter, från Trollhättan 
37 minuter och från Lödöse Södra 26 minuter.

Låt Reseplaneraren på vasttrafik.se hjälpa dig att hitta bästa alternativen för din resa.

0771–41 43 00, vasttrafik.se

NÖDINGE. Den 1 decem-
ber öppnar ansökan till 
gymnasiet. 

På Ale gymnasium 
gör man sitt bästa 
för att promota sina 
utbildningar och laddar 
nu inför nästa Öppet 
hus den 9 december.

Utrustade med plakat och 
broschyrer stod eleverna 
redo att möta besökarna på 
Öppet hus i torsdags kväll. 

Till deras besvikelse kom 
inte fler än omkring 25 
besökare, men studie- och 
yrkesvägledaren Marianne 
Alfredson är inte orolig.

– Jag tror att vi tog musten 
ur systemet förra veckan då 
vi hade prova-på-dag för 
alla nior i Ale, Lilla Edet och 
några från Kungälv. Vi hade 
workshops och alla fick välja 
två program att besöka. Det 
blev jättebra, men man hade 
gärna velat träffa föräldrarna 
också. Vi får hoppas på fler 

besökare nästa söndag. 
I samband med invig-

ningen av den nya vägen och 
järnvägen mellan Göteborg 
och Trollhättan söndagen 
den 9 december passar Ale 
gymnasium på att ha Öppet 
hus. Bland annat kommer 
elever att representera sina 
UF-företag på en julmark-
nad inne i gymnasiet. 

Det nya pendeltåget, som 
även stannar i Gamlestaden, 
hoppas man kan locka elever 
från östra delarna av Göte-
borg att söka till Ale. 

– Vi har varit i kontakt 
med skolor i området och 
kommer att göra utskick dit, 
säger Marianne Alfredsson. 

Gymnasievalet
närmar sig
– Öppet hus med julmarknad 
stundar på Ale gymnasium

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Intresserade. Felicia Andersson, som går Samhällsprogrammet med medieinriktning, berättade om utbildningen för Mikaela 
Ljung och hennes mamma Anni Johansson från Säve då de besökte Ale gymnasium på Öppet hus i torsdags.

En singelolycka inträffade 
på E45 i Alvhem på fredags-
eftermiddagen. Räddnings-
tjänsten fi ck larmet strax 
före klockan två. Det var 
en bil som av okänd anled-
ning sladdat in i mitträcket. 
Föraren klarade sig utan 
allvarliga skador.
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