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Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Nödinge,  Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS BJÖRKLÖVSVÄGEN 23 BOAREA CA 156 M²/ 6 ROK

EP 69 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1501 M² ACCEPTERAT PRIS
2 950 000 KR VISAS SÖ 23/11 13.00-14.00 RING & BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Trevlig familjevilla från 2004 om 156 kvm som har ett

fantastiskt läge i norra Älvängen. Centralt men ändå ostört

och med skogen intill. Välkommen!

ADRESS KÄRRVÄGEN 86 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK

EP 76 KWH/M² ÅR TOMTAREA 199 M²

ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR

VISAS SÖ 23/11 15.00-16.00 RING & BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

RADHUS - NOL
Trevligt, välplanerat och genomgående renoverat radhus i

två plan. Omtyckt och barnvänligt område med närhet både

till skolor samt kommunikationer. Mycket hus för pengarna

NÖDINGE. Höstmörkret 
är här och för att synas 
på ett bra sätt i trafiken 
genomför Västtrafik och 
bussbolaget Nobina en 
riktad kampanj.

Syftet är att få fler 
kunder att använda 
reflex.

Kampanjen pågår un-
der ett par veckor och 
består av både annon-
sering och utdelning av 
reflexer på pendeltåg-
stationerna.

Lokaltidningen dök upp på 
Nödinges pendeltågsstation 
i morgonrusningen där No-
binas kundvärdar delade ut 
reflexer på löpande band. 

Tidigare under veckan hade 
de också varit på plats i Äl-
vängen och Nol.

– Nio av tio personer tar 
tacksamt emot en reflex.

Även förarna delade ut 
reflexer till kunder ombord 
på vissa avgångar, vilket var 
mycket uppskattat.

– Vi vill uppmärksamma 
våra kunder om hur viktigt 
det är att bära reflex i trafi-
ken under den mörka årsti-
den, så att man syns i trafi-
ken. Det är av omtanke om 
kunderna och även för att 
våra chaufförer ska se dem 
vid hållplatserna, säger An-
dreas Ehrenborg, trafikchef 
på Nobina i trafikområde 
Norra Göteborg.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Samhälls-
byggnadsnämnden har 
fattat ett beslut i frågan 
gällande trafiksituatio-
nen på Albovägen och 
Odalvägen.

Därmed kan en för-
ändring äntligen komma 
till stånd.
– Kommunen har gjort 
ett omtag och hittat en 
lösning som de flesta 
verkar tillfreds med, sä-
ger trafikingenjör Beata 
Åhall. 

När förslaget om att bredda 
vägen från Albotorget till 
panncentralen presenterades 
på ortsmötet i våras mötte 
det protester bland invånar-
na. Syftet med en breddning 
av Albovägen skulle vara att 
avlasta nuvarande tillfarts-
väg, Odalvägen, från all tung 
trafik. Motståndarna hävda-
de dock att trafiksituationen 
utmed Gunnarsgårdens för-
skola i så fall skulle bli allt 
annat än tillfredsställande. 
En åsikt som vann gehör hos 
beslutsfattarna.

– Vi har fört en diskussion 
med Gunnarsgårdens led-
ning och de har uttryckt sin 
förnöjsamhet med det nya 
förslag som klubbats ige-
nom, förklarar Beata Åhall.

Beslutet innebär att Al-
bovägen öppnas upp, men 
endast för transporter till 
panncentralen och till Gun-
narsgården. Trafiken kom-
mer att regleras med hjälp av 
en bom.

– Beslutet omfattar också 
fler parkeringar på vändplat-
sen vid Albovägen. Däremot 

kommer vi arrangera växtlig-
het i form av träd och buskar 
på området ovanför simhal-
len som på så sätt förhindrar 
parkering på den ytan. Det 
har varit ett problem under 
lång tid, säger Beata Åhall.

Bygglov har sökts för par-
keringen och en bom på Al-
bovägen kommer att vara på 
plats inom en snar framtid.

– Trafiksituationen i 

Skepplanda kommer avse-
värt att förbättras med vid-
tagna åtgärder. Det är bra att 
vi får bort den tunga trafiken 
bland husen på Odalvägen, 
avslutar Beata Åhall.

JONAS ANDERSSON

Nobinas kundvärdar delade ut reflexer i morgonrusningen på 
pendeltågsstationen i Nödinge.

– Västtrafik synliga på stationerna
Reflexer till resenärer

SKEPPLANDA. Förslaget 
om att bredda vägen 
från Albotorget till 
panncentralen skapade 
debatt på tisdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Skepplanda.

Det diskuterades liv-
ligt i ungefär en timme 
innan presidiet satte 
stopp.

– Med respekt för 
allas åsikter så kan vi 
bara konstatera att det 
råder delade mening-
ar i ärendet. Vi sätter 
punkt för debatten och 
tackar våra gäster. Har 
ni synpunkter, skriv 
ner dem och lämna till 
kommunen, förklarade 
Klas Nordh (FP).

Över 70 personer hade sökt 
sig till bygdegården för att 
ta del av vårens ortsutveck-
lingsmöte. Många hade 
kommit dit för att yttra sig 
över kommunens förslag att 
bredda vägen från Albotor-
get till panncentralen. 

– Nuvarande tillfartsväg, 
som är Odalsvägen, är inte 
lämplig. Det är en massa ut-
farter och vi vill inte ha tung 

trafi k inne i bostadsområdet, 
förklarar infrastrukturchef 
Pernilla Rokosa.

Tjänstemännen har fått i 
uppdrag att ta fram alterna-
tiva förslag som sedan ska 
klubbas av Samhällsbygg-
nadsnämnden.

– Det är politikerna som 
fattar beslut i frågan. Det är 
jättebra att ortsborna vädrar 
sina åsikter. Vi tar tacksamt 
emot alla synpunkter, säger 
Pernilla Rokosa.

Återkommande problem
Tanken är också att iord-
ningställa nuvarande grusy-
ta, där fritidsgården en gång 
var belägen, till parkerings-
plats.

– Som det är nu så parke-
rar folk lite hur som helst. 
Bötfällning hjälper inte, det 
är tyvärr ett återkommande 
problem, säger Pernilla Ro-
kosa.

Motståndarna till en bred-
dad väg från Albotorget till 
panncentralen åberopar att 
säkerheten för barn som ska 
till och från, och som vistas 
dagligen på Gunnarsgårdens 
förskola, inte kan garanteras 
med det förslag som presen-
terats.

– Att panncentralen ligger 
på vägs ände är ett problem. 
Tanken är att skapa hinder 
i form av bommar för att 

cyklister och mopeder inte 
skall ta sig för fort ut över 
vägbanan i konfl ikt med öv-
rig trafi k samt att det ska upp 
ett rejält farthinder, säger 
Pernilla Rokosa.

Välja spår
Kommunchef Björn Järbur 
fanns på plats för att delge 
mötesdeltagarna sina tankar 
om Ales framtid i allmänhet 
och Skepplanda i synnerhet.

– Vi kanske är den kom-
mun i Västsverige som har 
de bästa förutsättningarna 
med mycket byggbar mark 

till attraktiva priser som 
kan locka många nya alebor, 
konstaterade Järbur.

– Vi kommer att behöva 
bo tätare. Vi kan inte leva 
som vi har gjort i 30 år och 
bo tätare också. Vi står för en 
utveckling där vi måste välja 
spår. Det största krutet läg-
ger vi i våra två centralorter 
Nödinge och Älvängen.

Blir det något krut kvar 
till Skepplanda, undrade 
en i publiken?

– Ja, absolut! Vi lägger 
ingen våt fi lt över Skepp-
landa, men vi kan inte göra 

allt samtidigt, poängterade 
Björn Järbur.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) som fanns på 
åhörarplats tog tillfället att 
fl ika in:

– Skepplanda är faktiskt 
den ort som växer procen-
tuellt sett mest i kommunen. 
Det visar den senaste befolk-
ningsstatistiken. Det borde 
betyda något.

Björn Järbur fi ck också 
svara på en del frågor gäl-
lande skolan, men också om 
äldreomsorgen.

Thomas Berggren be-

rättade om det drogförebyg-
gande arbete som sker i Ale 
kommun och Lotti Klug 
redogjorde för grannsam-
verkan. Medverkade gjorde 
också bredbandssamordnare 
Per Persson under rubriken 
fi ber på landsbygden.

Vägfråga vållade debatt i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ale kommuns infrastrukturchef Pernilla Rokosa och vägingenjör Christer Norberg presenterade 
förslaget om en väg från Albotorget till panncentralen för att få bort trafiken på Odalvägen.

Kommunchef Björn Järbur 
gästade ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda bygdegård.

– Livlig diskussion på ortsmötet

PASSA PÅ!
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Trafikingenjör Beata Åhall. 

– Trafiksituationen förbättras

Vägfrågan i
Skepplanda avgjord

Installerat och klart är ett smidigt paketpris som innebär att både bytet och 
installationen av din nya produkt är inkluderat i priset. Tryggt och Comfortabelt!

Installerat och klart! 

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-12-14.
Exkl. installation 2.849:- (Ord. pris 5.730:-)

* Priset gäller produkt inkl. installation 
och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för 
Installerat & Klart på comfort.se.

INSTALLERAT & KLART

SPARA 2.881:-
Ord. pris 7.180:-

4.299:-
Inkl. installation*

WC Ifö Sign 6860
Med mjukstängande sits. 

Köp nu, betala efter påsk!
Ingen ränta, inga avgifter. Beloppet betalas i sin helhet i april och gäller för köp 
gjorda 1 nov - 31 dec 2014.

K-B RÖR  
Lunnavägen 6, Alafors
0303-74 20 20   www.kbror.se
Öppettider:  Måndag-Torsdag 09:00-18:00
 Fredag 09:00-16:00
 Lunchstängt 12:00-13:00


