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NOL. Under påsklovet 
när skolgårdarna står 
tomma passar kommu-
nens parkarbetare på 
att sopa bort grus.

I onsdags fanns fyra 
man och lika många 
maskiner på plats utan-
för Nolskolan för att 
städa undan de sista 
spåren av vintern.
Ett lika säkert vårtecken som 
tussilagon i dikeskanten är 
väggruset som samlas i drivor 
efter att den sista snön smält 
undan. 

Parkarbetarna jobbar just 
nu hårt med att få undan 
gruset och lagom till val-
borgsmässoafton har asfalten 
blivit ren och slät igen.  

För Tobias Enström, 

Tony Hansson, Hans Hen-
rysson och Oskar Henriks-
son har sommarsäsongen 
precis börjat och i mitten 
av maj ska de kommunala 
vägarna och platserna vara 
fria från väggrus.

Tobias har både hörsel-
kåpor och skyddsmask på 
sig när han med hjälp av en 
maskin blåser fram gruset 
från husväggen. Skyddsut-
rustningen behövs eftersom 
ljudet är öronbedövande och 
dammet ryker i den starka 
vårsolen. 

Därefter kommer Tony 
körandes i traktorn med en 
sopmaskin på släp som suger 
upp gruset. 

De använder även en 
mindre traktor för ställen 

där den stora inte kommer 
åt. Gruset som samlats upp i 
behållaren töms i en hög ute 
på parkeringsplatsen bakom 
Nolskolan för att sedan 
hämtas och körs till tippen. 

Gillar utomhusmiljön
Tobias har jobbat som park-
arbetare för Ale kommun 
i fyra år och tycker att det 
är ett fritt och omväxlande 
arbete.

– Det är skönt att jobba 
utomhus och kul att träffa 
allmänheten.  

Tony, som jobbat i 14 år, 
menar att det kan vara krång-
ligt på sina ställen där det rör 
sig mycket människor.

– Folk är väl lite si och så 
med att flytta på sig och det 
kan vara lite lurigt. Det blir 
ju som en krigszon när vi 
kommer dundrandes med 
våra maskiner.

Det ryker, dammar och 
låter när parkarbetarna är 
igång, men när de lämnat 
och gruset är borta har våren 
kommit med besked. 

Vilken är den vanligaste 
frågan ni får?

– ”Har ni gjort nåt idag?” 
Många vet nog inte vad vi 
håller på med, säger Hans 
och skrattar.

– Parkarbetarna sopar grus så att dammet yr 

Städar bort vintern
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Arbetslaget. Tobias Enström, Tony Hansson, Hans Henrysson och Oskar Henriksson passade 
på att sopa grus på Nolskolans skolgård när barnen hade påsklov. 

NOL. För den som vill 
låsa in sin cykel vid 
pendelstationen är 
detta nu möjligt i Nol 
och Nödinge.

– Faller testprojektet 
väl ut kan vi diskutera 
cykelboxar vid fl er sta-
tioner, säger Sebastian 
Svedgren, infrastruk-
turingenjör.

Brunfärgade plåtboxar inne-
hållande fem låsbara förva-
ringsutrymmen har placerats 
ut vid pendelstationerna i 
Nol och Nödinge. De finns 

i anslutning till de befintliga 
cykelväderskydden och fyller 
en liknande funktion – fast 
med högre säkerhet.

– Många cyklar är dyra 
och man kanske inte vill ställa 
den oskyddad vid stationen. 
Med ett eget hänglås kan 
man enkelt låsa in cykeln i 
ett av förvaringsutrymmena. 
Det finns en praktisk ränna 
att ställa hjulen i och man får 
plats med både barnsits och 
cykelkorg. Det är också bra 
att kunna låsa in hjälmen och 
kanske en väska, säger Sebas-
tian Svedgren, infrastruktur-

ingenjör i Ale kommun. 
Det är än så länge ett test-

projekt och om det faller väl 
ut kan man eventuellt disku-
tera cykelboxar på fler pen-
delstationer.  

– Behovet av cykelparke-
ringar är stort, framför allt 
i Nol och Nödinge och det 
här är även ett sätt att frigöra 
utrymme.  

Närmast ska ett grön-
skande sedumtak anläggas 
ovanpå cykelboxarna för att 
de på ett trivsamt sätt ska 
smälta in i omgivningen. 

JOHANNA ROOS

Tänkt utanför boxen. Ale kommun är förmodligen först i Sverige med cykelboxar av det här 
slaget, menar Sebastian Svedgren, infrastrukturingenjör.

– Testprojekt vid Nol och Nödinges pendelstation

Cykelboxar på plats

När du köper bostad via vår fastighetsför-
medling kan du teckna nytt hypotekslån 
räntefritt i 2 månader. Gäller tom 30/6 2013 
för max 2 Mkr med bindningstid minst 2 år.

Vi har Sveriges mest nöjda bank- och bolåne- 
kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Räntefritt hypotekslån  

, g

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Obs! Begränsat antal bilar.


