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RONDEN
Måndag 6 maj
Tågvärd trakasserad
En tågvärd på Alependeln blir 
trakasserad under färd. En man 
som saknar giltigt färdbevis 
uppträder hotfullt mot perso-
nalen.

Kabelstöld rapporteras från 
Hålanda.

Tisdag 7 maj
Snatteri
En 16-årig tjej ertappas för 
snatteri på Ica Kvantum i 
Nödinge.

Torsdag 9 maj
Inbrott
Inbrott i en sommarstuga i 
Starrkärr. Diverse gods tillgrips, 
bland annat en tv-apparat.

Lördag 11 maj
Misshandel
Klockan 03.30 sker en miss-
handel vid Nödinge station. En 
20-årig man får ta emot slag av 
tre gärningsmän.

Nattligt inbrott hos Sales on 
net i Bohus. Datorer tillgrips.

En postlåda vid Sydneys Livs 
i Nol töms på sitt innehåll.

I samband med en husrann-
sakan i Bohus grips en person 
misstänkt för narkotikabrott, 
innehav samt eget bruk.

Tjuvtankning sker på Statoil 
i Älvängen.

Söndag 12 maj
Polis till Surte
En taxichaufför får tillkalla 
polis sedan han upplever pro-
blem med en kund i Surte som 
vägrar betala för sin resa.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/5 – 13/5: 55. Av 
dessa är elva bilinbrott och tre 
bilstölder.

POLIS
ÄLVÄNGEN. 156 bussar passe-
rar Ledetvägen genom Alafors 
samhälle under ett trafi kdygn.

Sedan den 9 december i fjol 
är trafi ken dessutom dubbel-
riktad.

– Helt vansinnigt! Vi tycker 
precis som ortsborna att 
busstrafi ken ska enkelriktas, 
säger busschaufför Rosa-Lill 
Emegård med 30 år i yrket.

Det var artikeln om ortsutvecklings-
mötet i Alafors som fick Nobinas 
busschaufförer att reagera. I texten 
framgick det att deras fordon med 
jämna mellanrum tvingas ta trottoa-
ren i anspråk, men att möte mellan 
bussar skulle kunna förhindras med 
hjälp av walkie-talkies.

– Vi har aldrig haft några wal-
kie-talkies och det är inte aktuellt i 
framtiden heller. Att Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt går ut och säger att man måste sätta ned foten i den här frågan 

och att det var Västtrafik som 
ville ha dubbelriktad trafik 
genom Alafors med det nya 
kollektivtrafiksystemet är 
rent nonsens, säger Rosa-Lill 
Emegård, arbetsplatsombud 
hos Nobina.

– Man ska inte skylla över 
ansvaret på någon annan. 
Fattar någon fel beslut då 
får den ta konsekvenserna 
av det och inte kasta över 
skulden på någon annan. 
Kommunen borde lyssnat på 
oss chaufförer. I sådant fall 
hade det aldrig blivit aktuellt 
med dubbelriktad busstrafik 
genom Alafors igen. Tyvärr 
kan vi chaufförer inte göra 
något åt saken, vi är bara 
brickor i spelet. Det är emel-
lertid vi som får möta orts-
bornas vrede och frustration.

På morgonen och efter-
middagen är trafiksitua-
tionen som värst i Alafors. 
Det är inte ovanligt att bus-
sarna kommer på rad utmed 

Ledetvägen och att möten uppstår är 
oundvikligt.

– Det är rena mardrömssträckan. 
Tack och lov har det inte inträffat 
någon olycka – ännu. Vi är så försik-
tiga som vi bara kan, men det är san-
nerligen ingen höjdare vintertid när 
det är mörk och halt ute, säger Björn 
Sundblad, också busschaufför med 
många års erfarenhet.

Att använda trottoaren vid möte 
med tunga fordon är inget som buss-
chaufförerna önskar, men ibland är 

det ett måste. Alternativet skulle vara 
en sammanstötning.

– Vägen är helt enkelt för smal, det 
går inte att mötas. Den nya och breda 
trottoaren tillkom sedan busstrafiken 
enkelriktades. Det övergår mitt för-
stånd att ett sådant beslut ompröva-
des, säger Rosa-Lill Emegård.

Klas Nordh är huvudskyddsom-
bud på Nobina och han instämmer 
i kollegornas vädjan om att återfå en 
enkelriktad trafik genom Alafors.

– Jag har drivit det hårt på olika 
håll, framförallt fackligt. 
Vår värdegrund sätter alltid 
säkerheten i första rummet, 
avslutar Klas Nordh.

– Vill se enkelriktad trafi k – Vill se enkelriktad trafi k 
genom Alaforsgenom Alafors

Busschaufförerna har fått nog

Nobinas busschaufförer ställer sig enhälligt bakom Alaforsbornas önskemål om att få tillbaka den enkelriktade buss-
trafi ken genom samhället.

Trångt och besvärligt.

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 28 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmötesförhandlingar med 
bl.a. förslag till stadgeändring 

med kommentarer och motioner. 
Debiteringslängd är framlagd

samt fastställa dag för debitering till 
den 31 juli 2013.

Handlingar finns på Skepplanda 
bíbliotek samt på hemsidan:  
www.vagforeningen.se

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

STURES SPISAR  ABSTURES SPISAR  AB

FREDAG 17 MAJ EXTRAÖPPET KL 09-16FREDAG 17 MAJ EXTRAÖPPET KL 09-16

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors, e-post: lars@sturesspisar.se 

www.sturesspisar.se

JØTUL F 263 S 
20 667:–
REK. ORD. PRIS 24 900:-

NYHET 
JØTUL F 373 WHE 
19 007:–
REK. ORD. PRIS 22 900:-

Kampanjen gäller 13–19 maj 2013.   Se fler Jøtulkaminer på www.jotul.se

JØTUL F 500 BP 
16 592:–
REK. ORD. PRIS 19 990:-

JØTUL FS 91
24 892:–
REK. ORD. PRIS 29 990:- 

SPARA 4 233:–
JUST NU!

SPARA 5 098:–
JUST NU!

SPARA 3 398:–
JUST NU!

SPARA 3 893:–
JUST NU!

VI FIRAR 17 MAJ MED 
17 % RABATT PÅ ALLA 
JØTULKAMINER!

TIMELESS 
NORWEGIAN 
CRAFT

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


