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ÄLVÄNGEN. I samband 
med ombyggnaden 
av Göteborgsvägen 
förra året infördes 
väjningsplikt i norr-
gående riktning i höjd 
med Hardesjö bil – en 
förändring som inte 
alla noterat.

– Flera gånger har jag sett 
bilar som varit nära att 
krocka i korsningen för att 
man inte uppmärksammar 
väjningsplikten, säger en 
läsare som hörde av sig till 
Alekuriren. 

I det här fallet kunde 

skyltningen knappast vara 
tydligare, men det sägs att 
vanans makt är stor.

– Jag vill varna andra 
så att det inte händer en 
olycka, menar uppgiftsläm-
naren.

Beata Åhall, trafikin-
genjör Ale kommun, berät-
tar att Trafikverket eventu-
ellt ska förtydliga väljnings-
plikten med en målad linje, 
men inget är bestämt ännu. 
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Glöm inte
väjningsplikten!

NOL. Hastigheten på 
många fordon längs 
Folketshusvägen i Nol 
är skrämmande hög, 
menar Pär Aronsson, 
boende vid vägen. 

Att hastigheten är 
begränsad till 40 km/h 
informeras bilister om 
enbart från ett håll.

I samband med utbyggnaden 
av E45 sänktes hastigheten 
på Folketshusvägen från 50 
till 40, men kommer man 
norrifrån på E45 och tar av 
mot Nol visar skylten på bron 
60. Ingen ny information ges 
innan man kommer in på 

Folketshusvägen. Kommer 
man däremot söderifrån är 
det skyltat 40 precis innan 
rondellen.

Pär Aronsson bor i områ-
det och är ofta ute och pro-
menerar med sin hund längs 
vägen. Han vittnar om has-
tigheter som inte är förenliga 
med reglerna.

– Det är skrämmande hur 
fort vissa kör, inte bara pri-
vatpersoner utan även yrkes-
förare i stora bilar. I området 
vistas mycket barn och det är 
bara en tidsfråga innan det 
händer en olycka, menar han. 

Han uppmanar till att 
hålla nere hastigheten och 

efterlyser korrekt skyltning 
norrifrån för att undvika 
missförstånd. 

Enligt Beata Åhall, tra-
fikingenjör Ale kommun, 
kommer en 40-skylt att sättas 
upp även från norrgående 
riktning innan semestern. 

– Därefter kommer vi att 
göra mätningar och utifrån 
resultatet får vi diskutera om 
det behövs ytterligare åtgär-
der för att få ner hastigheten.

Höga hastigheter oroar. Hastighetsbegränsningen på Folketshusvägen i Nol är 40, något som 
inte alltid efterlevs, menar Pär Aronsson, boende i området. Dessutom saknas korrekt skylt-
ning när man svänger av E45 norrifrån.

I samband med ombyggnaden av Göteborgsvägen infördes 
väjningsplikt i höjd med Hardesjö bil.

Höga hastigheter och otydlig skyltning i Nol
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS DRÄNGEDALEN 575 BOAREA CA 147 M² / 5 ROK

ENERGIPRESTANDA 85 KWH/M² ÅR TOMTAREA 4978 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 KR VISAS SÖ 26/5 15.30-

16.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE

KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Vi kan nu erbjuda er ett mycket gediget och välbyggt hus
med fint, lantligt läge. Här bor du verkligen med naturen inpå
knuten och med en fin badsjö på bekvämt gångavstånd.
Huset håller genomgående en mycket hög standard med
spämnnande planlösning. Huset är i nyskick. Skall ses!!!
.

ADRESS GRÖNNÄS 265 BOAREA CA 141 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA 99 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1823 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR VISAS SÖ 26/5 13.30-

14.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE

KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Med fantastiskt läge strax väster om Skepplanda finner ni
detta välskötta enplanshus. Underbar trädgård med fruktträd
och trädgårdsland, ramas in av en rad vackra björkar. Härligt,
inglasat uterum som förlänger sommaren långt in på hösten.
Fristående garage och friggebod. Välkomna !

ADRESS KÄLLTORPSVÄGEN 18 BOAREA CA 141 M²

6 ROK ENERGIPRESTANDA 57 KWH/M² ÅR TOMTAREA

1591 M² PRIS 3 195 000 KR VISAS SÖ 26/5 11.30-12.30

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Väldigt fint 1½-planshus med mycket bra, lantligt och
insynsskyddat läge. Helkaklat badrum, stort dubbelgarage.

– Siffrorna följer ganska tyd- ligt schemat för förra året. 

Ungdomsarbets lösheten 
brukar gå ner vid den här 
tiden på året, det är en allmän 
trend. Ungdomar som gick ut 
högskolan vid årsskiftet och 
som sökt jobb under våren 
har börjat få arbete nu och 
man ser en nergång i arbets-
lösheten. När vårterminen 
slutar kommer man förmod-
ligen att se en uppgång igen, 
säger Andreas Witt, verk-
samhetschef på Arbetsmark-
nadsenheten i Ale.

Ungdomsarbetslösheten 
har gått ner en procentenhet 
i både Ale och Lilla Edet. Sett 
till alla arbetslösa mellan 16 
och 64 år är antalet relativt 
oförändrat. 
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Fler ungdomar i arbete – arbetslösheten sjunker

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
april 2013 i % (mars månad inom 
parantes)
Kungälv: 7 (7,8) 
Lerum: 9,2 (10,3)
Ale: 14,7 (15,7)
Lilla Edet: 17,5 (18,5)
Alingsås: 16,5 (16,9)
Göteborg: 14,2 (15,1)
Hela riket: 16,5 (17,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i april 
2013 i % (mars månad inom 
parantes)
Kungälv: 3,7 (3,9) 
Lerum: 3,5 (3,5)
Ale: 6,0 (6,0)
Lilla Edet: 8,1 (8,1)
Alingsås: 7,3 (7,8)
Göteborg: 9,2 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,5)

ALE. Ungdomsarbetslösheten sjunker just nu i 
hela landet.

Det gäller även för Ale och Lilla Edet som båda 
sjönk en hel procentenhet från mars till april 
månad.


