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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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Vi skapar förutsättningar för nya vägvanor genom Västsvenska paketet

Jag åker mest 
spårvagn till jobbet, 

men tar bilen när 
jag handlar.

Anna Holmström

Jag åker helst tåg  
för det är så skönt att 
sitta och se sig om, 

men jag samåker med 
min man i bilen ibland.

Magdalena Hansson

Jag har funderat på 
det där en del och för 
ungefär ett år sedan 

sålde jag bilen.

Jens Hermansson

Ja, jag tar inte bilen 
lika mycket nu när 

vi har trängselskatt.

Annica Ridell

I stan åker jag  
spårvagn, men jag tar 
bilen till mitt extrajobb  

i Landvetter.

Youssouf Mahamat

Hur 
streetsmart

är du?
En i varje bil håller inte i längden. Inte om Göteborgsregionen ska 
ha bra miljö och få plats att växa. Men om fler väljer olika sätt att 

åka till jobbet så löser det sig. Vi gick ut på stan och frågade 
– kan du variera dina resor?

Gå in på nyavagvanor.se och kolla 
hur du kan variera dina resor.

ÄLVÄNGEN. Provtag-
ningarna som gjorts 
längs strandlinjen vid 
Carlmarks tidigare 
industriområde visade 
höga föroreningshalter 
av framför allt tjära. 

Nu avvaktar Ale kom-
mun Naturvårdsverkets 
och Länsstyrelsens 
beslut om sanering.

Konsekvenserna vid ett even-
tuellt skred kan bli allvarliga 
eftersom föroreningarna då 
kommer ut i vattentäkterna. 

Arbetet med att sanera 
marken längs älven i Göta 

Älvdalen har pågått under 
flera år och bland annat har 
föroreningar avlägsnats i 
Bohus och Surte. 

Nu är även huvudstudien 
gällande de provtagningar 
som tagits i Älvängen klar och 
slutredovisningen har lämnats 
till Länsstyrelsen. 

– Det visade sig vara väl-
digt förorenat, i första hand 
av tjära som kommer från 
när man impregnerade rep. 
Kommer föroreningarna ut i 
vattnet vid ett skred kan man 
tvingas stänga vattenintagen i 
både Kungälv och Göteborg. 
Det får stora konsekvenser 

och man tar inga risker utan 
stänger så fort det händer 
något, säger Karin Bleching-
berg, projektledare.

Nu inväntar man besked 
från Länsstyrelsen samt 
Naturvårdsverket om till-
stånd och bidrag för att 
sanera marken, något som Ale 
kommun beräknar kommer 
att kosta mellan 110 och 180 
miljoner kronor. 

– Vi vet inte när vi kan 
vänta oss besked, kanske till 
hösten. Kommunen gör också 
en ansvarsutredning som för-
modligen blir klar i sommar.

JOHANNA ROOS

– Höga halter tjära längs strandlinjen i Älvängen
Inväntar beslut om sanering

Vigerne Invest

SÄLJSTART ETAPP 2!

Kontakta Mäklare: 

2-3 rok från 
1 195 000 kr 

Visning 

kl 13-15


