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Lantmäteriförrättning

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Ale kommun

Sökes för delgivning:
Ägare till fastigheter vid bostadsområdet 

Trädgårdsmästeriet, Älvängen, inkluderande fastigheterna 
Knaptorp 1:83 och 1:84 samt Starrkärr 14:1.  Tidigare 
har kallelse utgått om sammanträde den 5 mars 2007. 

Pga sjukdom inställes det mötet. Fastighetsägarna kallas  
nu till lantmäterisammanträde, måndagen den 19/3 

2007,
kl 18,30  i samlingslokalen Ledet, Medborgarhuset, Nol. 

På mötet tas upp: Omprövning av förrättningsbeslut 
till anläggningsförrättning och yrkande om bildande av 
samfälld lott för restmark inom exploateringsområdet.

Eventuella frågor besvaras av Stefan Jansson.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Box 2234, Lilla Badhusgatan 2
403 14 GÖTEBORG

Tel:031-7018516, 0705-259527

UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING

Detaljplan för Ridanläggning vid 
Granåsvägen - Vimmersjön Nödinge 
4:23, 4:26 m.fl. i Nödinge 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av en ridanläggning, innehål-
lande tävlingsmanege med läktare, stall, förråd, paddock, gäststuga och ett tillhörande 
bostadshus, på jordbruksmarken söder om Gamla Kilandavägen, väster om Granåsvägen 
och öster om Hållsdammsbäcken i Nödinge samhälle.  

Detaljplanen kommer även att säkerställa den grönkorridor som sträcker sig från Vättle-
fj älls skogslandskap och norrut utmed Hållsdammsbäcken ravinlandskap mot Nödinge 
samhälle samt ge möjlighet att förtäta bebyggelsen utmed Gamla Kilanda- och Granås-
vägen i enlighet med Nödinge Fördjupad översiktsplan, antagen 2000-04-25. 

Totalt medger planen att fem nya fristående enbostadshus (inkl. det som tillhör ridan-
läggningen) uppförs inom planområdet.

Kommunfullmäktige antog i maj 2006 rubricerad detaljplan. Antagandet överklagades 
till Länsstyrelsen vilken i februari 2007 upphävde detaljplanen. Planen har sedan dess 
reviderats. 

Detaljplanen fi nns utställd för granskning under tiden 12 mars – 2 april 2007 på 
följande platser:

Miljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset i Alafors: 
mån, ons-fre 8-16:30 samt tisdag 8-18.
Nödinge bibliotek: 
mån, tis, tor 8:30 - 19, ons 10 - 19, fre 8:30 – 17, lör 10 - 14

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Björn Ekblad 0303- 330 323

»

»

Detaljplan för bostäder och skola inom 
Svenstorp 1:126, 1:89 samt del av 1:5 och 
1:15 m.fl. i Älvängen
Detaljplaneförslagets syfte är att skapa 15 nya småhustomter och ett 20-tal lägenheter i 
fl erbostadshus/radhus och möjliggöra byggande av en skola för barn upp till årskurs 6, i 
anslutning till befi ntligt daghem, i västra delen av planområdet.  

Området är beläget norra Älvängen, söder om Göteborgsvägen och omfattar fastighe-
terna Svenstorp 1:126, 1:89, 1:72, 1:73, 1:5, 1:15 samt Starrkärr 11:1.

Detaljplaneförslaget har tidigare varit utställt för granskning under tiden augusti- sep-
tember 2006. Exploatören har därefter inkommit med ett nytt förlag för bostadsbebyg-
gelse med en kombination av fl erbostadshus och småhus inom området och detaljplanen 
har reviderats. 

I enlighet med PBL 5 kap 27 §, skall planförslaget ställas ut på nytt om förslaget föränd-
rats väsentligt efter utställningen.

Detaljplanen fi nns utställd för granskning under tiden 12 mars – 2 april 2007 på 
följande platser:

Miljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset i Alafors: 
mån, ons-fre 8-16:30 samt tisdag 8-18.
Älvängens bibliotek: 
mån 9-15, tis 13-20, ons stängt, tor 13-16, fre 9-14

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Karin Gustafsson 0303-37 12 14.

Kompletta planhandlingar fi nns på miljö- och byggförvaltningen, kommunhuset, i Ala-
fors och på vår hemsida, www.ale.se. Den som har synpunkter på förslagen kan framföra 
dessa skriftligen till Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 449 80 Alafors senast 
den 2 april. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga 
besluten att anta detaljplanerna.

      
      
      Miljö- och byggnämnden

»

»

Under de snart två år 
jag arbetat på Him-
laskolan har föränd-

ringens vind blåst. Ibland 
starkare, ibland svagare. Just 
nu blåser den kanske starka-
re än någonsin, från att ha 
varit en 5-9-skola kan vi nu 
eventuellt bli en F-9-skola. 

Sedan ett knappt år tillba-
ka har Himlaskolan ändrat 
klasstorleken från 30 barn 
per grupp till 20 barn per 
grupp, undervisningen har 
blivit mer individanpas-
sad och elever med särskil-
da behov för mycket stöd av 
våra lärare. På det här sättet 

har vi fått en kontinuitet i 
vår undervisning och i vår 
skolmiljö som påverkar både 
barn som vuxna positivt. Vi 
känner att på skolan råder 
ett lugn, eleverna vet vad de 
kan förvänta sig av oss pe-
dagoger och vad som för-
väntas av dem. När jag åker 
till jobbet gör jag det med 
glädje och förväntan, vem 
skulle inte göra det - det är 
klart det är roligt att jobba 
på en skola där man möts av 
ett glatt ”hej” från både kol-
legor och elever när man går 
genom korridorerna?  

Skulle vi nu bli en F-9-

skola, tänk vilken kontinu-
itet vi skulle få! Genom att 
på ett övergripande och lätt 
sätt kunna följa ditt barns ut-
veckling från 6 till 16 år blir 
den röda tråden i vår under-
visning än mer tydlig, där lä-
rarna har enorma möjlighe-
ter att kunna ha ett bra sam-
arbete. Genom att låta skol-
åren genomsyras av en röd 
tråd där alla är inblandade, 
elever, lärare och föräldrar 
kan vi uppnå ett av våra mål 
– framtidens skola.    

Helena Högberg
Lärare på Himlaskolan

Himlaskolan – 
framtidens skola

Tycker Rose-Marie 
Fihn att den Vision 
2020 som hon själv 

ställt sig bakom i kommun-
fullmäktige innehåller fel-
skrivningar? Tycker Rose-
Marie Fihn att hon bidrar till 
ett bättre näringslivsklimat 
genom att sprida felaktighe-
ter om vad som händer i Ale 
kommun? Kommunen arbe-
tar brett och på många olika 
sätt för att förbättra närings-
livsklimatet i Ale. Ett sätt 
är att behandla alla företag 
lika och inte gå in i lagstri-
diga subventioner för ett en-
skilt företag. Det är ett 50-
tal företag som på något sätt 
berörs av väg/järnvägspro-
jektet. Diskussion har upp-
stått om ett av dessa, men vi 
kan inte och ska inte särbe-
handla ett av företagen. Alla 
ska behandlas lika och enligt 
de regelverk som gäller. 

Jag beklagar att Lego-
svets planerar att avveck-
la sin verksamhet i Nol, men 

det är företagsledningen och 
ingen annan som fattat detta 
beslut. 

Kommunen har på många 
olika sätt försökt medverka 
till lösningar men när man 
från företagsledning och an-
ställda inte ser möjligheter 
att få rörelsen lönsam så kan 
inte kommunen ta över ansva-
ret. Ale kommun har däremot 
nu medverkat till att företaget 
kan vara kvar utöver hyresti-
den och fram till dess att riv-
ningen av fastigheten måste 
påbörjas. 

Vad gäller upphandling av 
taxi mm så är det Lagen om 
offentlig upphandling som 
gäller och även här ska alla 
företag behandlas lika. Visst 
ska vi värna våra ”egna” före-
tag på olika sätt men vi kan 
inte göra det när vi gör upp-
handlingar och det borde 
Rose-Marie Fihn känna till. 
Hur skulle duktiga Aleföre-
tag kunna konkurrera i andra 

kommuner om Rose-Maries 
logik gällde? 

Till exempel skulle inte 
Ambulanssjukvården i Nol AB 
kunna lägga anbud och vinna, 
vilket de gjort också utanför 
Ale. Rose-Marie Fihn vill 
tydligen att Ale företag som i 
konkurrens vunnit upphand-
lingar i Göteborg inte ska få 
verka där? Hennes synsätt 
skapar arbetslöshet i Ale! 

Utbyggnaden av E45 och 
dubbelspår på järnvägen 
kommer att betyda mycket för 
Ale kommun och ger många 
nya affärsmöjligheter för våra 
företag. Vi fäller inga företag. 
Däremot bygger vi långsiktigt 
och systematiskt nya möjlig-
heter för näringslivet i Ale. 

Jarl Karlsson (s)
kommunstyrelsens ordförande

Svar på insändare från Rose-Marie Fihn

Har du ändrat dig om visionen?

Om nya rutiner 
för sotning

Fick brev från skor-
stensfejaremästaren 
Göran Björk. Brevet 

innehöll dels ett datum när 
sotning skulle ske, dels en 
bilaga om brandskyddskon-
troll. I bilagan om brand-
skyddskontrollen finner man 
att den är daterad 11/8 2005 
och att ägaren av fastighe-
ten är Ale kommun. Detta är 
naturligtvis lite vilseledande, 
det skulle ju stå fastighetsä-
gare i Ale kommun. 

I tidigare lagstiftning skri-
ver Björk att brandskydds-
kontroll och sotning utfördes 
under samma moment men 
skall nu separeras. Min fråga 
är, skall båda momenten utfö-
ras av sotningspersonal men 
på olika tider?

Med detta hoppas jag att 
Alekurirens läsare kan få mer 
upplysning angående de nya 
rutinerna både på kostnadssi-
dan och på intervallerna av in-
spektionerna.

Fastighetsägare 
i Ale kommun


