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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Utställelse
Banverkets järnvägsplaner för Norge/Vänerbanan och 
Vägverkets arbetsplaner för E45
Sträckan Bohus–Nödinge, Ale kommun samt 
Sträckan Agnesberg–Bohus, Ale och Göteborgs kommuner

Förslag till järnvägsplaner och arbetsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivning är 
 utställda för granskning 22 maj-18 juni 2007 på följande platser:

• Ale kommun, kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors
• Projektets informationslokal, Nol Teknikpark, Nol (endast på tider enligt nedan) 
• Banverket, Stampgatan 34, Göteborg
• Vägverket Region Väst, Kruthusgatan 17, Göteborg
• Vägverket Region Väst, lokalkontoret Mölndalsvägen 30 B, Göteborg

Projektets informationslokal vid Nol Teknikpark kommer att vara bemannad med 
 representanter från Banverket och Vägverket vid följande tillfällen:

• Onsdag 23 maj, kl. 16.00-19.00
• Torsdag 31 maj, kl. 16.00-19.00
• Måndag 4 juni, kl. 16.00-19.00
• Tisdag 12 juni, kl. 16.00-19.00

Järnvägsplaner Norge/Vänerbanan
En av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning ingår i järnvägsplanernas 
 handlingar. Synpunkter på järnvägsplanerna ska lämnas skriftligen senast den 19 juni 
2007 till Banverket, Box 1014, 405 21 Göteborg. De synpunkter på järnvägsplanerna 
som  inkommer under utställelsetiden kommer att fi nnas tillgängliga hos Banverket, 
 Stampgatan 34, Göteborg.

För mer information, kontakta:
• Barbro Ovrén, Banverket, telefon 031-10 49 28
• Per Lorentsson, Banverket, telefon 031-10 32 32

Arbetsplaner E45
En av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning ingår i arbetsplanernas 
 handlingar. Synpunkter på arbetsplanerna ska ha inkommit senast den 19 juni 2007 till 
 Vägverket Region Väst, Box 14033, 400 20 Göteborg. De synpunkter på arbetsplanerna 
som inkommer under utställelsetiden kommer att fi nnas tillgängliga hos Vägverket 
 Region Väst, lokalkontoret, Mölndalsvägen 30 B, Göteborg.

För mer information, kontakta:
• Ola Östergren, projektledare Agnesberg–Bohus, telefon 031-63 11 10
• Carl-Anton Holmgren, projektledare Bohus–Nödinge, telefon 031-63 11 08
• Maria Hagberg, Vägverket, telefon 031-63 50 15
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Strandgatan 80 Kungälv  Tel. 0303-106 35
Ale Torg Nödinge  Tel. 0303-972 76

Ring: 18 k rödguld. Knäppögla: 18 k vitguld “liten” 
med 5 st brillianter á 0,02 ct. Ankarkedja: 18 k rödguld
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Ceremonier för nyblivna 
svenska medborgare

I lördags var det vernissage för utställningen ”Kalla kårar” i Hyresgästföreningens lokal på 
Fornängsgatan i Lödöse. Åtta barn ur kulturföreningen Bifrost hade gjort skräckfyllda konst-
verk, bestående av bland annat fladdermöss, spöken, skelett och så vidare. Alstrena hängde 
uppe under hela lördagen, men plockades ner igen på söndagen för att ge plats åt en ny ut-
ställning med betydligt äldre konstnärer, som har premiär den här helgen. 

Foto: Jonas Andersson

Utställning som gav 
kalla kårar

Budgetbeslut för 2008 flyttas fram
ALAFORS. Normalt sett 
antar kommunfullmäk-
tige strategisk plan och 
budget för kommande 
år i juni.

Så blir det inte i år.
Budgetbeslut för 

2008 får vänta till sep-
tember.

Skälen är många till varför 
Kommunstyrelsen i tisdags 

tog beslut om att flytta fram 
antagandet av budget och 
strategisk plan 2008.

– Vi behöver bland annat 
mer tid för att analysera den 
ekonomiska situationen. 
Kommunen växer fortare än 
vi har beräknat och vi måste 
skaffa oss en tydligare läges-
bild. Räcker skolorna till? 
Hur ser det ut inom barn-
omsorgen? säger Kommun-

styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson.

2006 ökade Ale med 395 
nya invånare. Första kvartalet 
2007 visar att 50 nya Alebor 
har flyttat in. Fortsätter be-
folkningstillväxten i samma 
takt som hittills passerar Ale 
30 000 invånare år 2011.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Varje år väljer 
ungefär 60 personer 
över 18 år att bli svens-
ka medborgare i Ale 
kommun.

Kommunstyrelsen tog 
i tisdags beslut om att 
införa en välkomstce-
remoni för dessa i sam-
band med Sveriges na-
tionaldag.

– Det känns som ett 
positivt och självklart 
inslag, säger Kommun-
styrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (s).

Idén är varken ny eller unik 
för Ale. Flera kommuner har 
redan infört välkomstcere-
monier för nyblivna svens-
ka medborgare. Vanligast är 
att det sker i samband med 
nationaldagen den 6 juni. Så 
är det också tänkt att vara i 
Ale.

– Vi har en tanke om att 
åka buss genom Ale och visa 
upp kommunens alla fina 
smultronställen. Gruppen 
fotograferas och tar en fika 
på ett mysigt ställe sedan går 
bussen till Prästalund där tal 
och en formell överlämning 

av ett certifikat sker till res-
pektive person, förklarar Jarl 
Karlsson.

Ceremonin kommer att 
kosta cirka 20 000 kronor 
att genomföra.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

I samband med nationalda-
gen planerar Ale kommun 
att fira alla nya svenska 
medborgare.


