
ÄLVÄNGEN. I lördags 
togs ett vemodigt far-
väl mellan butiksperso-
nal och kunder.

Willys i Älvängen 
stängde dörrarna för 
gott.

– Vi vill verkligen 
tacka alla trogna 
besökare för den tid 
som har varit, säger 
Anna Björkdahl, Anita 
Johansson och Monica 
Folkesson, tre av bu-
tikens verkliga trotjä-
nare.

Det började som Esset, en 
del av Vivo-koncernen, 1995 
och övergick i Axfoods regi 
och blev Willys Hemma 
2002. Anna Björkdahl och 
Anita Johansson har arbetat 
i affären sedan 1996 respek-
tive 1998.

– Det har varit en fan-
tastiskt rolig tid på alla sätt, 
säger Anna som kommer att 
sakna den sociala kontakten 
med kunder och arbetskam-
rater.

– Stämningen har varit 
så gemytlig, både bland oss 
anställda men även ute på 
butiksgolvet och i kassan. 
Många kunder har upplevt 
oss som en glad och person-
lig affär och det är nog det 
bästa betyg man kan få, säger 
Anita.

– En del stamkunder var 

tveksamma när Esset blev 
Willys, men vi kände det som 
en naturlig övergång. Till 
en början var sortimentet 
begränsat, men allt eftersom 
tiden gick fick vi in fler och 
fler produkter. 

Vad har varit ert fram-
gångsrecept under de här 
åren?

– Det är svårt att sätta 
fingret på, men självklart 
har vi haft en prisbild som 
har tilltalat aleborna. Sedan 
hoppas vi att bemötandet 
har spelat roll. Vi har för-
sökt möta alla kunder med 
ett leende och det har varit 
många skratt i butiken under 
årens lopp, berättar Anna.

Från början var tanken 
att Willys skulle flytta in i 
nya Handelsplats Älvängen. 
Förhandlingarna strandade 
dock och Axfood drog sig ur. 

Istället gick erbjudandet till 
Coop, som accepterade vill-
koren.

– Lite synd kan man tycka. 
Jag tror dock att Willys kan 
dyka upp i den här regionen 
igen tids nog, säger Anna.

Av Willys personalstyrka 
i Älvängen är det flera som 
erbjudits jobb i andra Axfoo-
denheter inne i Göteborg.

– Det känns naturligtvis 
lite tråkigt att vi som jobbat 
tillsammans här under så 
många år splittras, men det 
är ju så situationen blir, kon-
staterar Anita.

För de kunder som vill 
fortsätta att handla sina varor 
på Willys finns närmaste 
butiker i Kungälv, Gamlesta-
den och Trollhättan.
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Läs mer på www.vastsvenskapaketet.se

Buss-, spårvagns- och 

pendel  tågstrafiken har blivit 

tätare och andelen resande 

med expressbussarna har 

ökat med 18 procent och 

med pendeltågen 13 procent 

jämfört med slutet av 2012.

Fler busskörfält 
klara under 2013

För att förbättra framkomlig-

heten för kollektivtrafiken i 

centrala Göteborg fortsätter 

arbetet med att färdigställa 

nya busskörfält. 

Längre perronger

Under 2013 fortsätter arbetet 

med att förlänga perronger 

för pendeltåg för att kunna 

ta emot längre tåg med plats 

för fler resande.

Nya 
älvförbindelser

Planeringen av den nya 

Hisingsbron (som ersätter 

Götaälvbron) och Marie holm s-

tunneln fortsätter enligt 

plan.

Utbyggnaden av 
pendelparkeringar 

fortsätter

Att smidigt kunna byta mellan 

bil, cykel, buss, spårvagn 

och tåg är viktigt för att 

kunna skapa en ännu 

att rak tivare kollektivtrafik. 

I Västsvenska paketet ingår 

2 000 nya pendelparkeringar 

för bilar och 2 000 nya för 

cyklar. Flera är redan färdiga 

och arbetet med att hitta 

mark för ytterligare pendel-

park eringar fortsätter.

Kortare restid med 
kollektivtrafiken

De nya busskörfälten längs 

in- och utfartslederna till 

Göteborg har lett till kortare 

och pålitligare restider under 

högtrafik. Tillsammans med 

bättre trafik- och restids-

information har det blivit 

lättare att planera sin resa 

med större träffsäkerhet än 

tidigare. 

Den 1 januari infördes 

trängsel skatt i Göteborg. 

Syftet med trängsel skatten 

är att öka framkomligheten, 

förbättra miljön och att  

delfinansiera Västsvenska 

paketet. Ett attraktivt, 

hållbart och växande 

Västsverige är målet.

Nu har de första effekterna 

av trängsel  skatten och 

kollektivtrafiksatsningarna 

redovisats. Mindre trängsel 

på infarts lederna, kortare 

restider samt fler som väljer 

att resa med kollektivtrafik, 

är några av effekterna.

18 procent 
 färre bilar

Sedan trängselskatten in-

fördes har nästan var femte 

bilresa försvunnit genom 

betalstationerna under 

hög trafik. På infartslederna 

minskade trafiken med i 

genomsnitt 8 procent vilket 

gett kortare och säkrare 

restider. Störst förändringar 

syns på E6 norr från Kungälv 

mot Göteborg där restiden 

nästan halverats sedan 

trängselskatten infördes. En 

av anledningarna är att fler 

reser kollektivt. På några vägar 

har trafiken ökat. Det gäller 

bland annat Landvetter vägen 

och Jord fallsbron.

En månad med trängselskatt

Kortare restider och bättre 
framkomlighet på infartslederna

Anna Björkdahl och Anita Johansson vill på hela personalstyrkans vägnar tacka alla trogna 
kunder för den tid som varit. I lördags stängde Willys Hemma i Älvängen.

Ett vemodigt farväl
– Willys i Älvängen har stängt

Väg 1972 Starrkärrsvägen,
Kronogårdens exploateringsområde,
Ale kommun
Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av två
korsningar längs med väg 1972 Starrkärrsvägen,
Kronogårdens exploateringsområde i Älvängen.

Granskningstid: 14 mars-4 april 2013.

Plats: 
● Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg.
● Kommunhuset i Alafors, Ledetvägen 6, Alafors

(expeditionstider: mån-tor kl. 08.00-16.00 och fre
kl. 08.00-15.30).

● Delar av handlingarna finns även på
www.trafikverket.se/projekt, se Västra Götaland.

Vägplanen omfattar indragning av väg från allmänt
underhåll.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box
810, 781 28 Borlänge eller trafikverket@trafikverket.se
senast den 8 april 2013. Märk synpunkterna med
TRV 2012/84909.

Mer information: Malin Arvidsson, projektledare,
070-693 74 82 eller malin.arvidsson@trafikverket.se.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Granskning av vägplan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Under Margareta Pers-
sons ledning besökte 36 
medlemmar GöteborgsOpe-
ran. Bakom kulisserna gui-
dades de av Rolf Nilsson, 
som är en verklig trotjänare 
i huset. Ja han var med redan 
på Storans tid. Han är en 
fantastisk berättare och del-
tagarna njöt i stora drag. De 
fick också se kostymskräd-
darna i full aktion.

Nästa evenemang är ett 
besök på Sveriges Television 
på Eriksberg den 19 mars. 
Jan-Erik Alfredsson guidar. 
Man kan ta emot ett 20-tal 
personer så först till kvarn.

Den 17 mars startar de 
planerade fredagsvandring-
arna med att vi går i Bohus.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
på Operan


