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Agnesbergsv. 2 • Kör riksväg 45 norrut. Vi ligger vid leden vid Hjällbomotet.
Öppet. Vard 10-18 • Lör 10-16 • Sön 11-16 • Tel. 031-46 29 00

www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus
Dam-, herr-, barnkläder • Underkläder • Skor
Mattor, tyger, hemtextil • Heminredning
Glas & Porslin • Kosmetika & Accessoarer
Leksaker

Eget café

JUST NU!Fodrade   
överdragsbyxor
Storlekar från 74/80 till 122/128

149:-2 delar, dam/herr i funktionsmaterial. S - XL
Underställ 75:-

Termobyxor

Termobyxor

Barn, Med eller utan hängsle
Storlekar från 90 till 140.

Dam fr. 169:-
Herr fr. 295:-

50:-
Fodrad, stl från 28 till 39

Allväder-
känga

169:-Gummerad

Vinterjackor
Dam & herr 150:-

Mona har svaren
I söndags invigdes BanaVäg i Väst med pompa och ståt.

Som kommunikationsansvarig för projektet har Mona Huovinen haft fullt upp.
Nu blickar hon framåt, men vad nästa utmaning blir återstår att se.

Hur är känslan nu när pro-
jektet börjar närma sig sitt 
slut?
– Det känns fantastiskt att 
vara i mål efter så många 
års arbete. Det här är vad 
man längtat efter. Det blir 
ett avslut för projektet, men 
samtidigt starten för en helt 
ny era. Jag ser det faktiskt 
mer som en nystart än ett 
avslut.

Vad innebär rollen som kom-
munikationsansvarig?
– Mitt jobb går ut på att, 
på ett enkelt sätt, förmedla 
viktig samhällsinforma-
tion och se till att nå ut med 
händelser som berör med-
borgarna. Vi får indikatio-
ner väldigt snabbt och har 
försökt anpassa oss, vara 
lyhörda och ha en helhets-
syn. 

Hur många telefonsamtal får 
du om dagen?
– Hmm, svårt att säga… 
Kanske 10-15 och då är det 
allt från andra myndigheter 
till journalister och medbor-
gare. Vi får ju mycket mejl 
också.

Vad har du fått för respons? 
Tycker medborgarna att 
informationen har fungerat?
– Vi har försökt att anpassa 
informationen efter de 
kundundersökningar som 
gjorts bland 900 perso-
ner vartannat år och jag får 
känslan av att det har fung-
erat bra. Från att knappt 
ha några besökare alls på 
webben har den med tiden 
blivit en naturlig informa-
tionskanal. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Man får lära sig nya bran-
scher som man inte hade 
kommit i kontakt med 
annars och blir allmänbil-
dad. Sedan är det viktigt att 
kunna förklara på ett enkelt 
sätt så att folk förstår och 
det är också något man får 
lära sig.

Vad har varit den största 
utmaningen med projektet?
– Att man bygger så nära 
befintliga samhällen och att 
många påverkas under bygg-
tiden. Det har varit en stor 
fördel att vi haft projekt-
ledare på platskontoren på 

flera ställen längs sträckan. 
Det har gjort att vi snabbt 
fått reda på informationen 
och kunnat förmedla den 
vidare. De har verkligen 
varit en stor hjälp.

Vad händer för dig nu?
– Även om den offici-
ella invigningen har varit 
kommer informationsavdel-
ningen att finnas kvar till 
sista mars eftersom en del 
kringarbeten återstår. Det är 
bra eftersom det kan finnas 
en del frågor kvar för oss att 
svara på. Sedan är det inte 
riktigt bestämt ännu vad det 
blir för min del, men jag 
hoppas på att vara kvar på 
Trafikverket. 

Vad tar du med dig från den 
här tiden?
– Det fantastiska samarbe-
tet med kommunerna och 
Västtrafik – hur bra det har 
fungerat. Det har varit en 
förutsättning för att invig-
ningen skulle bli möjlig. 
Man har träffat många nya 
människor och det är något 
jag definitivt tar med mig.

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Mona Huovinen
Ålder: 33
Bor: Östra Torpa i Göteborg
Gör: Kommunikationsansvarig 
för BanaVäg i väst på Trafi kver-
ket
Familj: Sambon Daniel och 
sonen Leo, 4
Intressen: Träning, teater och 
umgås med vänner
Dold talang: Pratar fi nska
Brinner för: Att umgås med 
sonen och se honom växa upp.
Ogillar: Lutfi sk
Vill inte vara utan i jul: Glögg 
och fi nsk morotslåda
Bäst på julbordet: Skinkan

2290 kr
Belid Diablo

Ord pris 2690 kr

Inne & utebelysning
Ale Lampan

Gäller alla adventsljusstakar och julstjärnor

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54

Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

3 FÖR 2

Stort urval av

adventsljusstakar

och julstjärnor,

köp 3 betala för 2

LJUSSLINGA, 

utomhus,
24-LED-
SYSTEM!

JÄMFÖR GÄRNA!


