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Följande detaljplaner i Ale kommun har vunnit laga kraft:

Detaljplan för Göta älvs dalgång, Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 1 
NÖDINGE, Nödinge båthamn - Trollevik. Kommunfullmäktige har den 29 mars 
2005 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 1 december 2005.

Detaljplan för Fastigheten Surte 8:1, Göteborgsvägen 42, Surte. Miljö- och bygg-
nämnden har den 6 april 2005 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 12 
januari 2006.
 
Detaljplan för ALE TORG, SYD i Nödinge. Kommunfullmäktige har den 27         
februari 2006 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 29 mars 2006.

Detaljplan för Göta älvs dalgång, Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 8 
ÄLVÄNGEN SYD, Persgården - Frälsegårdsvägen. Kommunfullmäktige har den 12 
december 2005 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 13 januari 2006.
 
Detaljplan för Utby 1:20 och 1:21, kooperativt boende, Älvängen. Miljö- och 
byggnämnden har den 2 mars 2006 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 
7 april 2006.

Detaljplan för Alvhem s:5 för bostadsändamål. Miljö- och byggnämnden har den 17 
november 2004 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 10 april 2006.

Detaljplan för Göta älvs dalgång, Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 6 BOHUS, 
småbåtshamnen – Lilla Viken. Kommunfullmäktige har den 12 december 2005 
antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 5 juli 2006.

Detaljplan för Bostäder vid Brattåsstigen (Surte Circle Tower) Fastigheten Surte 
1:172 m.fl . Kommunfullmäktige har den 19 juni 2006 antagit detaljplanen. Beslutet 
vann laga kraft den 26 oktober 2006.
 
Detaljplan för Göta älvs dalgång, Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 4 SURTE 
SYD, f.d. charkuterifabriken i södra Surte - Bruksvägen. Kommunfullmäktige har 
den 12 december 2005 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 24 november 
2006.
 
Detaljplan för Hjalmars Trä, del av Utby 2:4 och 2:76.Miljö- och byggnämnden har 
den 16 november 2006 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 20 december 
2006.
 
Byggnadsplan för Surte stationssamhälle. Miljö- och byggnämnden har den 16 no-
vember upphävt detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 27 december 2006.

Detaljplan för Klockarevägen, del av fastigheterna Nödinge 38:2, Nödinge 1:11 
samt Nödinge 6:6. Miljö- och byggnämnden har den 16 november antagit detaljpla-
nen. Beslutet vann laga kraft den 27 december 2006.

Detaljplan för Nödinge 28:1. Miljö- och byggnämnden har den 16 november 2006 
antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 20 december 2006.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommu-
nen. Bestämmelser om detta fi nns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om 
det vid fastighetsdomstolen inom två år enligt 15:e kapitlet plan-och bygglagen. 

Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte 
kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

      
      Miljö- och byggnämnden

KUNGÖRELSEKUNGÖRELSE

Barn och Ungdoms-
nämndens (BoU) bud-
getdiskussioner med 

Kommunstyrelsen är avslu-
tade, nämnden får tre miljo-
ner till och ett tydligt upp-
drag. Dels att anta en ny 
budget för 2007, samt att an-
passa  sina lokaler och verk-
samhet  till  elevtalen,
Även detta beslut i Kom-
munstyrelsen är enhälligt 
vidare till Fullmäktige.

Citat ur KS beslut:
”Nämndens omställningsför-
måga måste motsvara minst 
ökningen av ersättningen till 
andra huvudmän och dess-
utom de förändringar i elev-
struktur som sker inom den 
egna verksamheten.”
Slut citat KS

Detta innebär att BoU 
kommer att ta en ny budget 
för 2007 och lika noga som 
förra mötet pröva alla verk-
samheter och deras kostna-
der.

Det som förvånar mig är att 
Sune Rydén förstod förvalt-
ningens föredragning så bra 
att nämnden enhälligt uttala-
de att detta ger svåra konse-
kvenser på kvaliteten med ett 
enhälligt beslut om budge-
ten som följd, men inte upp-

fattade förvaltningens tydli-
ga genomgång av 
Konsekvensbeskrivning-
en som avslutades med att 
om allt detta genomförs och 
lyckas fullt ut så ska vi klara 
budgeten för 2007.

Grundskolan har på kort tid 
tappat 360 elever , efterfrå-
gan på förskoleplatser är hög 
och kostnaderna för fritids-
verksamheten stiger med 
stora årskullar i aktiva åldrar, 

för att klara detta med  bi-
behållen kvalitet på  under-
visning och barnomsorg så 
måste verksamheten organi-
seras på det  mest effektiva 
sättet och lokalerna utnyttjas   
effektivt.

Eje Engstrand 
ordförande i Barn- och ungdoms-

nämnden

Ny budgetdiskussion om hela 
verksamheten i Barn- och 
ungdomsnämnden

STORT TACK
till alla er som varit delaktiga i

EU-projektet UNO2 2006

Ert engagemang med att upplåta praktik-/utbildningsplatser har gjort 

det möjligt för våra deltagare att komma närmare arbetsmarknaden. 

En del har fått anställning, andra har genom sin praktik blivit klara 

med sin yrkesinriktning.

Särskilt tack till följande utbildningsplatser:

ALE GYMNASIUM * ALEGRYTAN * ALE KOMMUNS IT-AVDELNING
ALE MATSERVICE * COOP KONSUM SURTE *  AB FÄRDIG  BETONG   

 GREENPEAK ENERGI AB * HOGMALMS BIL & PLÅT AB *  JONAS SVETS & 
SMIDE * KEMETYL *  LÄRCENTRUM DATA

OLOF PERSGÅRDENS FÖRSKOLA • PARADIS LIVS * REDBERGSGRILLEN
SIGNAL & ANDERSSON CHARKUTERIFABRIK * VOLVO LOGISTICS Co 

VIKADAMM AXETS SERVICEGRUPP * VÄGVERKET PRODUKTION

Projektledningen
Birgitta Janzon och Bengt-Inge Fremling

LE KOMMUNA

Eje Engstand (s), Barn- och ungdomsnämndens ordförande i 
Hålanda för att på nytt förklara beslutet att stänga försko-
lan.

Skogs motion om Legosvets avslogs
NOL. Jan Skog (m) 
och Leif Gustafsson 
(m) lämnade i decem-
ber in en motion om 
att kommunen omgå-
ende skulle ersätta de 
drabbade företagen vid 
Tudors industriområde 
i Nol.

Motionen har nu behand-
lats och Kommunstyrelsens 
beslut till fullmäktige är att 
avslå yrkandet. Förvaltning-
en menar att ansvaret de pro-
blem som uppstått i samband 
med fastighetsinlösen helt 
åligger företagsledningen.

De borgerliga partierna 

med stöd av Aledemokrater-
na reserverade sig mot be-
slutet.

Legosvets har meddelat 
att verksamheten läggs ned i 
Nol och Three West flyttar 
till andra lokaler i området.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


