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 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Allt från mindre jobb och  
servicearbeten för privat-
personer och företag till  
större underentreprenader 
och totalentreprenader. 

Vi hjälper till med ROT-avdrag!

VI UTFÖR ALLT INOM 
BYGGNADSPLÅTSLAGERI!

FÖRETAG 
OCH

PRIVAT

 

BRF SKOGSLYCKAN 

KRONOGÅRDEN I ÄLVÄNGEN
ETT STORT LIV I MINDRE SKALA

facebook.com/brfskogslyckan

Nybyggda villor 
från 1.975.000:-
På söndag säljstartar vi 28 fristående 
bostadsrättsvillor i Kronogården, ett 
helt nytt område i Älvängen! 

Här bor du på en lugn återvändsgata med 

egen carport, lättskött trädgård och skogen 

som närmsta granne. Välj mellan två hustyper; 

välplanerade Villa Viola på 101 m2 och flexibla 

Villa Ljunga på 120 m2 . 

Flera skolor och förskolor ligger nära, likaså Äl-

vängen centrum och pendelstationen. Här vän-

tar ett liv där vardagslogistiken är enkel och ger 

plats för det viktigaste! 

Säljstart
     2 mars!

Säljstart: Söndag 2/3 kl. 13-14

Adress: Visningsbod i Kronogården

Storlek: 101 m2 och 120 m2

Fast pris: Från 1 975 000 kr 

Avgift/mån: Från 4 850 kr

Kontakt: 0702-33 32 33

fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

ALE/LILLA EDET. Vid 
årsskiftet gjordes för-
ändringar i Västtrafiks 
trafikplan, då ett antal 
busslinjer som även 
berör Ale och Lilla Edets 
kommun reducerades. 

Anledningen är för få 
resenärer i förhållande 
till kostnaden. 

Bor du i Grönnäs och ska 
åka hem från Göteborg en 
lördagskväll med kollektiv-
trafiken kan du senast ta pen-
deltåget som går 19:20 från 
centralstationen. Därefter 
måste du vänta i 33 minuter 
på Älvängens resecentrum 
på buss 421. 

– Jag förstår inte hur vi 
ska kunna åka kollektivt när 

det inte går några bussar. 
När mina barn ska hem får 
jag alltid komma och häm-
ta dem i Älvängen eftersom 
sista bussen hem på lördagar 
går 20:20. Innan kunde vi 
åka 600-bussen hela vägen 
från Götborg mitt i natten, 
men nu går det inte att kom-
ma hem alls en lördagskväll 
och det är nästan lika illa på 
fredagar. Vi är verkligen inte 
nöjda med hur det blev, sä-
ger en upprörd grönnäsbo 
till Alekuriren. 

Grönnäs är bara ett av 
de ställen där busslinjerna 
bantats ner. När Västtrafik 
tvingas möta besparingskrav 
är det linjerna med lägst 
antal registrerade resenärer 
som ryker. 

Jens Holmberg, pressin-

formatör på Västtrafik, skri-
ver i ett mail till lokaltid-
ningen: ”När det gäller linje 
421 (Trollhättan – Lilla Edet 
– Lödöse – Älvängen) har den 
tidsanpassats till nya tågtider i 
Lödöse. Den har också anpas-
sats till hur många som reser 
med busslinjen, vilket innebur-
it bland annat reducerat ut-
bud både lördag och söndag på 
grund av lågt resande helgtid, 
vilket främst påverkar fritids-
resande. (…) De som drabbas 
av det reducerade utbudet är 
främst arbetspendlare till Troll-
hättan. ”

De busslinjer som berörs 
av förändringarna i Västtra-
fiks trafikplan är i princip 
samtliga: 414, 415, 431, 433, 
421, 423, 424, 425, 434. 

JOHANNA ROOS

Fritidsresandet drabbas mest. Busslinje 421 har bantats ner till följd av för få antal resande.

– Missnöje över indragna busslinjer

”Sista bussen
 går 20:20”
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