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Hur kommer arbetet att gå till? Vad innebär tunneln för hur 

Göteborg ska se ut ovan jord? Och hur påverkar Västlänken 

framtidens tågresor i regionen?

Ja, det är frågor som kan dyka upp när Trafi kverket, Göteborgs 

Stad och Västtrafi k återvänder till Nordstan med en utställning. 

Här kan du få veta mer om projektets syfte, tidplan och förut-

sättningar – och till och med ge dig ut på en framtidsresa i 3D.

Välkommen!

Vi fi nns på plats: 

måndag 2/6 – torsdag 5/6  kl 10–19 

Västlänken är en cirka 8 km lång pendeltågsförbindelse genom centrala 

Göteborg, varav drygt 6 km i tunnel. Tre nya stationer gör att du kan 

resa enklare, snabbare och med färre byten. Västlänken är en del av det 

Västsvenska paketet.

MITT I NORDSTAN!
ALLT OM VÄSTLÄNKEN -

Här hittar du  
Studentpresenterna

Massor av nyheter, både 
kläder och inredning.

Gilla Ljuva Hem på Facebook

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 9 och 10 juni sammanträder regionfullmäktige  
i Vänersborg.

Bland annat kommer budgeten för 2015 att behandlas och årets  
kulturpris att delas ut.

Tid:  Måndag den 9 juni kl. 09.30 
 Tisdag den 10 juni kl. 09.00  
 Utdelning av kulturpriset 2014 kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf.  
Budgetförslagen och den  kompletta ärendelistan finns tillgängliga på  Regionens Hus, 
 Östergatan 1, Vänersborg och kan även beställas på  telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket  
välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström

Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning,  
kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra  
frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

 
Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Onsdag 11 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
 Älvängenskolans elever i skolans idrottshall (Ej plats för föräldrar)
 Madenskolans elever i skolans idrottshall (Endast plats för föräldrar åk6)
 Särskolans högstadium går till sina klassrum
 Aroseniusskolans 9:or i aulan, därefter i klassrummen. (Ej plats för föräldrar i aulan)
 Övriga klasser i sina klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

På mors dag arrangerade Ale Golfklubb poängpromenad i den natursköna miljön uppe på Kungs-
gården. Ett fyrtiotal deltog och bland de vuxna hade Rolf Lerjestedt alla rätt och var närmast 
på utslagsfrågan. Bland barnen vann Melker Westlund, också han hade alla tolv rätt. Rätta rader 
finns på golfklubbens hemsida.

Poängpromenad på Kungsgården


