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Utställning av arbetsplan för väg

Väg E45 Bohus–Nödinge

Ny sträckning av gång- och cykelväg vid 
Lilla Viken, Ale kommun
Utställningen omfattar arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning. Arbets- 
planen innehåller förslag på ny sträckning av gång- och cykelväg längs väg E45  
i Lilla Viken, Ale kommun.

Utställningstid: 11 december 2012–15 januari 2013

Plats: Handlingarna finns hos
Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
Ale kommun, Kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors
Trafikverket BanaVäg i Väst, Alevägen 47, Nol

Delar av handlingarna finns också tillgängliga på www.banavag.se under  
Deletapper, Bohus-Nödinge.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till Trafikverket, Ärendemottag-
ningen, Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge, eller till trafikverket@trafikver-
ket.se senast den 16 januari 2013. Under utställningstiden finns inkomna yttran-
den på Trafikverkets platskontor i Nol.

Informationsmöte: Tisdagen den 8 januari 2013, klockan 16–19 i Blå huset, 
Nol Teknikpark, Nol.

Mer information: Bo Björklund, projektledare, 010-124 11 66 eller 
bo.c.bjorklund@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det 

samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Vi bygger
Handelsplats Älvängen

Klart oktober 2013

Kontakt: christoffer.andersson@sefa.se

www.sefa.se

önskar
vi på Ale Torg

God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt i mellandagarna.

LÖDÖSE. Försök hitta 
språket med hjälp av 
pek- och bilderböcker, 
rim och ramsor.

Med hjälp av anpas-
sade bokpåsar, sång 
och kraxande ska bar-
nens språkutveckling 
främjas liksom deras 
framtida läslust.

Första träffen äger 
rum tisdagen den 11 de-
cember på Lödösehus.

Ett nytt projekt, som främst 
riktar sig till föräldrar med 
barn i åldern 0-5 år, drar 
nu igång på Lödösehus. Ett 

tidigt positivt möte med 
böcker och bibliotek är vik-
tigt för att främja barnens 
språkutveckling och framtida 
läslust. Därför erbjuds för-
äldrarna att låna hem färdiga 
bokpåsar anpassade efter bar-
nens ålder. Dessa kommer 
att innehålla pek- och bil-
derböcker, sagoböcker och 
böcker med rim och ramsor.

Vid några av träffarna 
kommer Lödöse museums 
museipedagog att delta och 
sjunga kända och okända 
folkliga barnvisor. Sånger 
och ramsor har alltid varit 
ett naturligt sätt för föräldrar 

att hjälpa sina barns språk-
utveckling. Det har även 
genom historien varit ett sätt 
att få barnet att känna sig 
tryggt och omhändertaget 
även om föräldern var uppta-
gen med att arbeta. Mamma 
eller pappas röst lugnade och 
gladde barnet.

Inga förkunskaper krävs, 
deltagarna utvecklas och 
lär sig av varandra. Det 
kommer också att finnas ett 
lekrum med pysselbord och 
möjlighet att köpa fika.

JONAS ANDERSSON

Språkutveckling och läslust ska främjas
– Nytt projekt på Lödösehus

Hitta språket är ett språkutvecklingsprojekt som tar sin början på Lödösehus tisdagen den 
11 december.             Foto: Ian Schemper/Västarvet


