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RUSTIK 
BLOCKLJUS
7x13cm, 52h

2990
BLOCKLJUS

vita, 7x12 cm, Mimosa

10:-
Max 6 per kund

Ale Torg, Nödinge
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Vi på Nille älskar att fi ra och se livet från den ljusa sidan. Tänd ljus 
i varje rum och fi ra det som kommer för dig. Det kan man unna sig 
med våra ljus som har långa brinntider. Tänd ett matchande ljus och 
fi ra våra låga priser. Nu har vi lanserat 100% alltid nöjd garanti – för 
vi önskar att du som handlar ljus hos Nille ska vara trygg på att du 
gör ett gott köp! Alla våra ljus säljs med garantien 100% alltid nöjd. 
Välkommen in till Nille och bli inspirerad!

FLEECEPLÄD
130x180cm

4990
ORD. PRIS 99:-

LYKTA
47cm

79:-
ORD. PRIS 199:-

Nu är det 
      ljusfest på Nille!

ALE. Övergången från 
buss till pendeltåg har 
inneburit stora föränd-
ringar i hela kommunen 
– vissa till det bättre, 
andra till det sämre.  

Skepplanda gynnas 
av matarbussar varje 
kvart i högtrafi k medan 
boende i södra Älväng-
en får nöja sig med en 
buss i halvtimmen.

Hålandabon Ragnar Pers-
son står inne på Älvängens 
resecentrum och väntar på 
buss 434 mot Getås. Han 
åker ofta mellan Hålanda 
och Göteborg och tycker att 
det fungerar bra med anslut-
ningarna till pendeltåget. 

Monica Frövén från 
Skepplanda väntar på samma 
buss. Hon kom precis med 
Alependeln från Nödinge 
och ska fortsätta den sista 
biten hem med buss.

– Jag tyckte det var bättre 
förut när Lila express gick. 
Då kunde man åka hela vägen 
till Nödinge utan att behöva 
byta och gå i alla dessa trap-
por. För mig som främst åker 
inom kommunen har det 
blivit mycket krångligare.

Bäst för flest. Det var 
utgångspunkten när Väst-
trafik drog det nya bussnä-
tet, vilket inneburit att vissa 
områden fått högre prioritet 
än andra.

– Skepplanda är den större 
orten i kommunen som 
saknar tågspår. Därför valde 
vi att sätta in en buss till varje 
pendeltåg i högtrafik. Däre-
mot matar inte de bussarna 
till regiontåget eftersom det 
i så fall hade blivit ”knöfullt”, 
för att uttrycka mig på ren 
göteborgska, säger Stefan 
Krafft, trafikutvecklare på 
Västtrafik.

Bortplockade turer
Han menar att det fungerat 
hyfsat bra med matarbus-
sarna under den första tiden, 
även om några busslinjer fått 
stryka på foten till förmån för 
andra. 

– Vi plockade exempelvis 
bort trafik från Kilanda och 
Ryd eftersom det var mest 
skolbarn som åkte. Istället 
ökar man på turerna i de mer 
tätbebyggda områdena.

Hur långt ska man då ha 
till pendelstationen för att 
få tillgång till anslutnings-
buss?

– Några generella riktlin-
jer finns inte, men i en tätort 
bör man inte ha mer än 500-
700 meter till närmsta håll-
plats, säger Stefan Krafft.

Slingbussar var ett öns-
kemål som bland andra sur-
teborna uttryckte på hös-
tens ortsutvecklingsmöte, 
men då det skulle bli alltför 
kostsamt får man hålla till 

godo med linje 401, som går 
mellan Jennylund och Ang-
ered centrum via bland annat 
Bruksvägen, Surte station 
och Videgårdsvägen en gång 
i halvtimmen.

600:an saknad
Ett område där invånarna 
fått längre restid till Göte-
borg sedan den nya kol-
lektivtrafiken togs i bruk är 
södra Älvängen. Busslinje 
600, som tidigare gick direkt 
från Älvängens vårdcentral 
till Nils Ericsonterminalen 
på mindre än 35 minuter, har 
ersatts av en restid på när-
mare 40 minuter inklusive 
ett byte från buss till tåg.

Eftersom matarbussarna 
endast går en gång i halv-
timmen i högtrafik gynnas 
inte de resenärerna av Ale-
pendelns kvartstrafik, såvida 
man inte tar bilen ner till 
stationen. 

– Det är inte tillräckligt 
många resenärer på sträckan 
för att det ska vara möjligt 
att köra en buss till varje tåg 
i högtrafik. Det kostar för 
mycket, säger Stefan Krafft. 

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, menar att enkelhet 
och smidighet är viktiga 
förutsättningar för att fler 
ska välja tåget framför bilen. 
Han är bekymrad över till-
gängigheten för boende i 

södra Älvängen och sätter 
nu hopp till att elbussar 
mellan madenområdet och 
resecentrum ska kunna lösa 
problemet. Projektet drivs av 
ETC tillsammans med Ale 
kommun. 

– Det har blivit en kraf-
tig försämring för boende i 
södra Älvängen. Jag har till 
och med hört om folk som 
tidigare åkt kollektivt, men 

som nu börjat ta bilen och så 
kan vi inte ha det. Med tanke 
på dels de det långa avstån-
det till pendelstationen och 
dels den stora höjdskillnaden 
finns skäl att sätta in elbuss 
på den sträckan. 

Han menar att man i 
början hade problem med 
att anslutningsbussarna inte 
synkroniserade med pen-
deln, men att det nu ska 

fungera bättre.
– Problemet var att bus-

sarna och tåget inte väntade 
in varandra, men vad jag för-
står ska det fungera hyfsat 
bra nu. I det här läget är det 
viktigt att vara lyhörd och ha 
en bra dialog med kommun-
invånarna.

Alla gynnas inte av pendeln

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avgång för anslutningsbuss 434. Ragnar Persson från Hålanda tycker att kommunikatio-
nerna till Göteborg fungerar bra, medan skepplandabon Monica Frövén saknar att åka Lila 
express till Nödinge.


