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v Utgångspris 750 000:-

v 3 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 56 kvm

v Tomt 1 066 kvm Plan

v Byggt 1930, ombyggt 1993

v Adress: Gunntorp 135

v Visas sön 11/2 13.00-13.30

Trevlig 1-plansvilla med förråd och 2bils carport

på återvändsgata med fritt läge, lugnt natur nära

område. Bokade visningar Ring för tid.

Vägbeskrivning: Tag av Rv 45 mot Skepplanda.

Följ vägen 2,4km och sväng höger vid skylt

"Alingsås". Följ vägen 2.3km och sväng höger

vid skylt "Till salu". Följ därefter vägen. Vid

vägskäl tag vänster. Grått hus på höger sida.

Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1025

SKEPPLANDA

v Utgångspris 1 295 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 108 kvm

v Tomt 198 kvm

v Byggt 1969
v Adress: Kärrvägen 81

v Visas 10/2 14.00-15.00

Trevligt 2 vånings radhus med garage i länga.

Renoverat med nytt badrum och nytapetserat i

hela huset. Ny värmepump och en uteplats

delvis under tak. Mycket populärt barnvänligt

område i Nol. Bokade visningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Nol. Från Rv 45 tag in på Folketshusvägen,

sedan vänster Kärrvägen. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-1023

NOL

HÖVÄGEN 1, ÄLVÄNGEN. TEL 0303-746250

Vi gör det 
enklare att börja 

ett nytt liv.
Vi vet vad din 
bostad är värd.
Beställ de senaste försäljningssiffrorna 
från din gata helt kostnadsfritt (värde 100 kr). 
Välkommen till fastighetsbyran.se

HÖVÄGEN 1, ÄLVÄNGEN TEL. 0303-74 62 50

Stort statligt stöd för att sanera förorenad 
mark i Ale kommun – 95% i bidrag

I ett beslut från Länsstyrelsen 
som för bland annat Ales del 
ansökt om medel från Natur-
vårdsverket för att rena för-
orenad mark slås fast att Ale 

kommun bara ska stå för 5% 
av kostnaden.

– Det var ett glädjande 
besked för oss. Vi hoppades 
på ett positivt besked efter-

som kommuner med mycket 
förorenad mark ska erbjudas 
extra hjälp. I februari tar vi in 
anbud för projekteringen av 
Bohus varv. När själva arbe-
tet kommer igång är svårare 
att svara på, men det ska vara 
klart 2011, säger miljöplane-
rare Karin Blechingberg.

Ale kommun har i samråd 
med Naturvårdsverket 
kommit överens om en sa-
neringsmetod, vars kost-
nad hamnar på mellan 70-90 
Mkr. Området är indelat i fyra 

delar, där man ska gräva olika 
djupt beroende på hur omfat-
tande föroreningarna är och 
sedan ersätta med rena jord-
massor.

Till Norge?
– Den exakta kostnaden vet vi 
först när anbudsförfarandet är 
över och när vi vet vart jord-
massorna ska köras. Det bil-
ligaste alternativet är att med 
båt föra de förorenade jord-
massorna till en ö utanför 
Norge, men det krävs ett sär-

skilt exporttillstånd eftersom 
föroreningarna innehåller 
kvicksilver. Återstår att se om 
vi får tillstånd eller ej, säger 
Karin Blechingberg.

När varvsområdet är sane-
rat väntar området vid Surte 
Glasbruk och vidare ett 
område vid Surte Båtklubb. 

Kommunfullmäktige har 
beslutat att förutom förvalt-
ningarnas egna arbetsinsatser 
avsätta maximalt 1 Mkr per 
år i Kommunstyrelsens kom-
munbidrag under åren 2007-

2011 för efterbehandlings-
kostnader av de förorenade 
områden kring väg- och järn-
vägsprojektet. 

– Med tanke på att vi fått 
statligt stöd upp till 95% av 
kostnaden så bör det vara rim-
ligt. Om två veckor ska Kom-
munstyrelsen acceptera vill-
koren som Länsstyrelsen till-
skrivit oss med anledning av 
bidragsbeslutet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Anders Bältsjö och Tyrone Hansson från styrel-
sen för Vakna-fonden tillsammans med Vaknas 
projektledare Thomas Berggren överlämnade ett 
bevis på den insamling som Inga-Lill Andersson 
tagit initiativ till.

Inga-Lills avsked gav 12 900 kr
ALAFORS. – Så 
mycket, vad kul, 
det känns helt 
otroligt!

Kommunstyrel-
sens tidigare ord-
förande i Ale, Inga-
Lill Andersson, 
var imponerad av 
den insamling som 
hennes avskedsfö-
reställning gav till 
Vakna-fonden.

I samband med Inga-Lill 
Anderssons avsked från 
uppdraget som kommu-
nalråd i Ale kommun 
vädjade hon alla till att 
istället för blommor och 
presenter ge bidrag till 
Vakna-fonden.

Den insamlingen gav 
imponerande 12 900 
kronor, som nu kommer 

att spridas till positiva 
aktivitetet för barn och 
unga i Ale.

– Det känns jättebra 
att kunna bidra på ett 
sådant här sätt. Nu blir 
det något mer beståen-
de och dessutom väl-
digt värdefullt i jämfö-
relse med blommor som 
vissnar.

Vakna-fondens ord-
förande, Tyrone Hans-
son, var förtegen kring 
hur pengar ska använ-
das.

– En tanke är att stifta 
ett stipendie i Inga-Lills 
namn och låta pengarna 
gå till ett särskilt ända-
mål. Vi får resonera om 
det, sa Hansson kort.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Legosvets – ett 
känsligt ämne
ALAFORS. Jan Skog 
har i en motion krävt 
att Ale kommun 
ska ersätta de före-
tag som blivit drab-
bade av fastighetsin-
lösen vid Tudorområ-
det i Nol.

Denna avslogs av 
majoritetspartierna i 
kommunfullmäktige i 
måndags.
Huvudpersonerna i de-
batten var Hasse An-
dersson (s) och Jan 
Skog (m). 

– Det är olyckligt det 
som har hänt, men vi 
har inte gett upp att det 
här inte ska gå att lösa. 
Ale Utveckling jobbar 
mycket intensivt med 
frågan, sammanfattade 
Hasse Andersson som 
också avslöjade att hans 
parti tagit initiativ till en 
rad olika möten.

Ståndpunkten var 
emellertid fortfarande 

att Ale kommun inte kan 
hjälpa ett enskilt företag. 
Jan Skog är av en  helt 
annan åsikt.

– En kommun får inte 
gynna ett enskilt före-
tag, men den får heller 
inte missgynna ett fö-
retag och det gör man 
nu. Egentligen hand-
lar det här ärendet bara 
om etik och moral. Först 
står kommunala tjäns-
temän och lovar att fö-
retagens flyttkostnader 
kommer att ersättas och 
i nästa stund säger de att 
det inte längre gäller. 
Kommunen måste stå 
sitt kast.

Värst drabbat är Le-
gosvets vars nio anställ-
da tvingas lämna jobben 
i vinter eftersom Väg-
verket och Ale kommun 
givit, enligt företagsled-
ningen, brustit i informa-
tionen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALAFORS. I samband med väg- och järnvägsut-
byggnaden ska stora mängder förorenad mark 
renas.

Först ut är området vid tidigare Bohus Varv som 
ska renas till en kostnad mellan 70-90 miljoner 
kronor.

Efter en särskild förhandling är Ale kommuns 
ansvar försäkrat att uppgå till endast 5% av total-
kostnaden.


