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NOL. Västtrafik fort-
sätter att bygga pen-
delparkeringar inom 
ramen för Västsvenska 
paketet.

Pendelparkeringen i 
Nol har öppnat. 

Utbyggnaden av plat-
ser i Lödöse är också 
klar.

Den nya pendelparkering-
en i Nol erbjuder plats för 
ytterligare 65 bilar och vid 
stationen finns nu utrymme 
för cirka 100 bilar och lika 
många cyklar.

– Vi har ett mål att för-
dubbla antalet resenärer med 
Västtrafik och för att nå det 
måste vi sänka tröskeln till 
kollektivtrafiken. Pendelpar-
keringar gör det lättare att 
kombinera bilen eller cykeln 
med exempelvis bussen eller 
tåget, säger Line de Ver-
dier, projektledare på Väst-
trafik.

Christoffer Larsson, 
projektledare på Ale kom-

mun, gläds över den nya 
pendelparkeringen i Nol 
som han vet varit efterläng-
tad.

– Tidigare parkering blev 
snabbt full, men nu har vi 
tagit höjd långsiktigt. För-
hoppningsvis ska den här 
satsningen göra att ännu fler 
väljer att åka kollektivt, säger 
Christoffer.

Vad det gäller tillskapan-
det av fler pendelparkeringar 

på Fabriksvägen i Älvängen 
så fortgår ärendet som pla-
nerat.

– Vi hoppas att Västtrafik 
kommer ut med upphand-
lingen före jul. Vi vet att det 
redan idag är brist på parke-
ringar vid Älvängen station 
och att läget kommer bli 
mer ansträngt under bygg-
tiden. Därför planeras till-
fälliga platser i anknytning 
till byggområdet, utöver det 
kommer bilister att hänvisas 
till pendelparkeringar i an-
gränsande orter. Slutresulta-
tet kommer emellertid att bli 
riktigt bra. Vi beräknar att 
den nya parkeringen ska vara 

klar innan semestern, säger 
Christoffer Larsson.

Det planeras också för fler 
väderskydd för cyklar i Nö-
dinge och Nol.

Slutligen kan noteras att 
Lödöse Södras parkering har 
byggts ut med omkring 70 
bilplatser och 15 cykelplats-
er och där ryms nu cirka 130 
bilar och 65 cyklar.

Utbyggnaden av pend-
elparkeringarna sker inom 
Västsvenska paketet, där fler 
parkeringsplatser för bilar 
och cyklar byggs längs de 
större kollektivtrafikstråken 
i Göteborgsområdet.

JONAS ANDERSSON

Nol har försetts med en ny pendelparkering med plats för 65 
bilar.

Line de Verdier, projektledare 
på Västtrafik.

– Och fler platser klara i Lödöse
Ny pendelparkering i Nol
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RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL  
I BEREDSKAP

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

För mer information och ansökan se  
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

söker

ALAFORS. Årets avslu-
tande företagsträff ägde 
rum på Spinneriet i 
tisdags.

Lunchen med tradi-
tionell provsmakning 
av julölet från Ahlafors 
Bryggerier lockade ett 
40-tal personer.

PR-konsult Andrea 
Jovell pratade om hur 
nätverkande går till och 
betydelsen av det.

Swedbank stod som pro-
gramvärd för tisdagens be-
givenhet i Ahlafors gamla 
spinnerifabrik där det loka-
la bryggeriet också har sin 
hemvist. Christer ”Cral-
le” Sundberg berättade 
om Ahle Julöl och Mats 
Pihl erbjöd mötesdeltagar-
na en rundvandring bland 
lagertankarna efter avslutad 
lunch.

– Det finns alltid trender 
i samhället. En tydlig sådan 
i vår bransch är att många 
bryggerier strävar efter att få 
fram ett så starkt och smak-
rikt julöl som möjligt. Vi 
går mot strömmen eftersom 

vi inte tycker att man ska ta 
död på det smakmässiga som 
julmaten har att erbjud. Vårt 
julöl är en engelsk brown 
ale på 4,5 %. Det motsvarar 
styrkan i det mellanöl som 
fanns i Sverige en gång i ti-
den, förklarade ”Cralle”.

Andrea Jovell, som driver 
PR- och managementbyrån 
Vidunderlig, redogjorde för 
hur det går till att utveckla 
sitt och varandras nätverk 
och samtidigt underhålla de 

– Och det lokala julölet provsmakades
Nätverkande företagslunch

Lena Wingbro och Marie Sjödin kom till tisdagens företagarlunch på Spinneriet i Alafors.

Näringslivschef Pia Areblad.

Nätverkade gjorde Göran Tilly, Tobias Hellberg och Tobias Hå-
kansson.
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kontakter man redan har. 
Mötesdeltagarna fick göra 
några praktiska övningar för 
att uppleva nyttan med ett 
praktiskt affärsmingel.

– Er attityd är jätteviktig, 
betonade Andrea Jovell.

Näringslivschef Pia Are-
blad tog tillfället i akt att 
önska alla närvarande företa-
gare och kommunala tjänste-
män en god jul och samtidigt 
upplysa om ett par viktiga 
datum 2015.

– Jag vill påminna er om 
Ale Invite i Alebacken den 
28 februari och vår Närings-
livsgala som kommer att äga 
rum den 23 april.

JONAS ANDERSSON

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är drift och 
underhåll av kommunens VA-anläggningar.
Du ingår i ett team med sju andra drifttekniker. 
För arbetsuppgifterna krävs praktiskt handlag, 
att kunna ta egna initiativ samt ha god för-
måga att strukturera och planera arbetet.
Välkommen med din ansökan!

Drifttekniker VA
100 %, tillsvidare

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

VÄST

önskar sina medlemmar 

God Jul och  
Gott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Torsdag 15 januari kl 18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion Ale 

Sektion Ale, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna


