
ÄLVÄNGEN. Många läsare har hört 
av sig angående den "osynliga" 
vägdelaren i Älvängen.

Särskilt vid tät dimma har det 
uppmärksammats vilken olycksrisk 
den innebär i nuvarande utformning.

– Det fi nns ett beslut om att förse 
dessa krockdämpare med ett gult 
refl exhölje, säger Bo Björklund, 
Trafi kverket.

Kritiken är befogad, men faran är upptäckt.
Vägdelarna eller krockdämparna som Tra-
fikverket har valt att kalla dem finns vid samt-
liga pendelstationer längs E45. Den upp-
märksamme bilisten har sett att de ser olika 
ut på respektive ort. Bo Björklund, chef för de 
övergripande projekteringsfrågorna, berättar 
att Trafikverket har tagit ett principbeslut om 
att dessa ska vara försedda med ett gult reflex-
hölje på hela sträckan mellan Agnesberg och 
Surte.

Mats Granath, projektledare för sträckan 
Älvägen-Nol, svarar i ett mejl till lokaltid-
ningen att vägdelaren kommer att vara åtgär-
dad enligt principbeslutet inom en månad.

Ett annat bekymmer som har dykt upp 
är sättningarna i vägen vid trafikplatsen i 
Nödinge och Nol.

–Ja, det är riktigt. Att vägen rör sig och 

skulle sätta sig räknade vi med, men inte 
riktigt i denna utsträckning. Vi kommer nu 
att göra noggranna mätningar och troligtvis 
får vi försöka åtgärda problemen, men det är 
inget garantijobb och kommer att kosta en 
del. Därför krävs det ett beslut av ekonomisk 
natur först, säger Bo Björklund.
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Vi har
nysorterad jord!

Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

ENTREPRENÖRIELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfi ken och 
lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa 
till värdeskapande och genomförbara idéer. 
Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse och 
erfarenheter för vad ett entreprenöriellt förhållningssätt är och vad det kan 
innebära för individen. Man skall också utveckla teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i hur man startar och driver ett företag.

Utbildningen
Den bygger på kurserna Entreprenörskap samt
Personlig försäljning 1 och är på heltid.

Målgrupp
Deltagare från Ale och Lilla Edets kommuner. Utbildningen är en
grundkurs och inga förkunskaper krävs.

Omfattning
Kursen startar 26/8 2013 och består av 10 veckors studier med
2 kursträffar i veckan (en dag i Ale och en dag i Trollhättan) och
övrig tid i veckan ”ute i fält” för att söka information genom till
exempel intervjuer, observationer och annan typ av testning.  

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
Gunilla.Johansson@ale.se tel: 0303-33 03 58

FÖRETAGARE 
I FRAMTIDEN?

VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale

Befogad oro för Befogad oro för 
vägdelare utan refl exvägdelare utan refl ex

Vägdelaren/krockdämparen i Älvängen är omdiskuterad, men faktum är att den inte är klar. 
Precis som i övriga samhällen ska den förses med gula refl exer. Det ska vara åtgärdat inom 
tre veckor.

Bo Björklund, chef för de övergripande pro-
jekteringsfrågorna i Bana Väg i Väst.
Arkivbild: Allan Karlsson

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 26 maj - Starttid: 10.30-13.00
Vuxen: 20:-, Barn: 10:-

I restaurangen serveras söndagsbuffé 
och dagen till ära bjuds mor på en dessert.

Välkomna!
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