
ALAFORS. De togs bort 
inför vägutbyggnaden, 
men nu sätts milste-
narna och vägvisarna 
tillbaka.

En milstolpe i Bana 
Väg projektet som nu 
går mot sitt absoluta 
slut.

– Det känns bra att 
vi har kunnat sköta 
detta professionellt. De 
fyller en viktig kultur-
historisk roll, säger Bo 
Björklund, Trafi kverket.

Inför starten av Bana Väg i 
Väst, utbyggnaden av dub-
belspårig järnväg och fyr-
fältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan, övervakade 
Lödöse Museum förflytt-
ningen av fyra milstenar 
samt en vägvisare. Stenarna 
stod placerade i Alafors, Nol, 
Nödinge och vid Angereds-
bron.

– Det är fascinerande att 
tänka att de har stått där i 
flera hundra år. Milstenarna 
i Nol och Nödinge är från 

1754. Det är tveksamt om 
våra skyltar kommer hålla 
samma standard om 250 år, 
säger Bo Björklund och ler.

Under byggperioden har 
stenarna förvarats hos Kung-
älvs stenhuggeri. Lödöse 
Museum har sedan på upp-
drag av Länsstyrelsen utrett 
var de bäst återförs. I tisdags 
inleddes arbetet med att pla-
cera tillbaka dem. I Alafors 
hittades både en milsten 
och en vägvisarsten. Båda 
placerades i närheten av sin 
ursprungliga plats och kan 
ses mellan nya E45 och lokal-
vägen norr om cirkulations-
platsen.

I Nol kommer milstenen 

att hamna vid busshållplat-
sen Gallåsvägen längs lokal-
vägen. I Nödinge placeras 
milstenen i söder mellan 
lokalvägen och E45. Den 
sista placeras öster om vägen 
söder om Angeredsbron.

Endast tio meter från mil-
stenen i Alafors återfanns 
en vägvisarsten. Den visar 
riktningen mot Alingsås, 
Vänersborg och Göteborg 
eller som det står inristat på 
ena sidan; "Från Götheborg 
till Venersborg".
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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.

Vägvisare i Alafors som hänvisar till Alingsås, Vänersborg och Göteborg. Troligen från tidigt 
1800-tal, men exakt datum saknas.
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Äkta milstolpar på plats

Milsten i Alafors från 1819.

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.
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