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30-50%
Esprit, Triumph, Object, Twist & Tango, Tasty, 
Signature, Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, Sebago
Park Lane, Henri Lloyd, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

VI HAR 
ÖPPET HELA 
SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar torsdag 27/6

JEANSREA
MILJÖINFORMATION
Svevia avser ansöka om tillstånd för fortsatt och utvidgad täkt av 
sand och grus inom fastigheten Ranneberg 2:11 i Ale kommun.

Täkten är lokaliserad utmed väg 1968 mellan Sjövik och Älvängen. När-
maste bebyggelse ligger norr in täktområdet på ett avstånd av ca 250 m 
till brytområdet. Planerad verksamhet omfattar uttag av ca 5 miljoner ton 
sand och grus. Ansökan omfattar verksamhet tills vidare. 

Planerad verksamhet kommer att bestå av brytning av sand under grund-
vattenytan med linskopa och/eller grävmaskin, sortering, upplagshante-
ring samt transporter till och från täkten. 

Verksamhetens omfattning innebär att samråd skall hållas med Länssty-
relsen i Västra Götalands län och enskilt berörda samt även med övriga 
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som 
kan antas bli berörda.

För att få information och kartunderlag kring den planerade verksam-
heten samt lämna synpunkter på detsamma kan man vända sig till:

Svevia AB
Grimboåsen 5
417 49 Göteborg
Katarina van Berlekom
031-65 65 56
katarina.van.berlekom@svevia.se

Eventuella synpunkter önskas snarast dock senast den 10 juli 2013.

Västra Götalandsregio-
nen och Ale kommun har 
givit Energiteknikcentrum 
(ETC) i uppgift att ta fram 
en mindre elbuss med drygt 
20 sittplatser att användas 
som komplement till kol-
lektivtrafiken i Älvängen. 
ETC har vänt sig till företa-
get CoMan, en tillverkare av 
specialbussar, som har visat 
upp en prototyp till elbuss.

– Tekniken är ny och 

oprövad. Det har uppstått 
problem med själva drivli-
nan. När väl bussen sätts i 
trafik måste vi kunna lita på 
att den fungerar. De jobbar 
nu på en lösning, men det har 
dragit ut på tiden. Vidare är 
även Volvo på gång med en 
elbuss, men av det större for-
matet och den förväntas vara 
klar först om två år, säger 
Kjell Lundgren.

Behovet av tätortsnära 

och tysta bussar är stort i 
Nödinge, Älvängen och 
Surte-Bohus, där trafiken 
går nära bostadsområden. 
Den aktuella elbussen är 
tänkt som ett testprojekt 
under tre år i Älvängen. I ett 
första skede är det planerat 
att den ska mata resenärer till 
och från bostadsområdena 
Maden och Olofpersgården. 
Att det blev Älvängen beror 
på att elbussen är i behov av 
garage nattetid, något som 
finns på orten. Totalt kostar 
projektet drygt 5,8 miljoner 
kronor varav Ale kommun 
satsar 1 miljon.

Ale kommun blir först i Sverige – och i världen – med att sätta in en elbuss i skarp trafi k. 
En slinga i Älvängen blir testarena och effekterna kommer noga att utvärderas och kanske 
lägga grunden för en ny miljövänlig kollektivtrafi k världen över. Dessvärre har den unika 
elbussen blivit försenad och nu väntas leverans först till hösten.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elbussen försenad
NOL. Elbussen som ska trafi kera sträckan Älväng-
ens resecentrum och Madenområdet är försenad.

Något exakt leveransdatum för den unika bus-
sen fi nns ännu inte.

– Det är nackdelen med att ligga i framkant och 
att vara pionjär, förhoppningsvis ska allt vara löst 
till hösten, säger Kjell Lundgren, projektledare för 
Energiteknikcentrum i Nol.


