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Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

pågående utställningar:
Konst och Smide t o m  10 juni Glasbruksmuseet

31 maj - 3 juni
Fri entré hela helgen

Musikdagar i Starrkärrs 
kyrka

Nu nalkas ljuva sommar t o m 12 juni
Repslagarmuseet

Arr: 
Svenska kyrkan
Starrkärrs församl

Kultur i Ale   sommaren 2007
Folder fi nns att hämta på biblioteken

Vård- och omsorgsförvaltningen söker

ENHETSCHEF
till handikappomsorgen

Läs mer på www.ale.se klicka på 
”Lediga jobb”

Behöver du råd i 
din föräldraroll?
Individ- och familjeomsorgen i Ale 
kommun har öppnat en telefon 
dit du som förälder kan ringa för 
att få råd i frågor som rör din 
föräldraroll. Telefonrådgivningen 
vänder sig till alla föräldrar som 
har barn eller ungdomar upp till 20 år. 
Behöver du någon att prata med när det gäller ditt barn 
är du välkommen att höra av dig. När du ringer får du 
prata med en familjebehandlare eller en kurator som 
har tystnadsplikt. Om du vill kan du vara anonym. 

Telefonen är öppen måndagar klockan 15.00- 16.00 
och torsdagar klockan 08.30- 09.30 och 
telefonnumret är 0303-330 551.

Sökes:
KontaktpersonKontaktperson
för ungaför unga
Att vara kontaktperson innebär att 
man fungerar som en god förebild 
för en ung tjej eller kille som har 
behov av lite extra stöd och har få 
vuxna runt sig. Kontaktpersonen ska
bland annat vara någon att göra roliga saker tillsammans 
med och någon att vända sig till när man behöver någon 
att prata med. Kontaktpersonen träff ar man ungefär en 
gång i veckan

Kontaktpersonen ska varaKontaktpersonen ska vara
• Minst 20 år
• Trygg i sig själv
• Intresserad och engagerad
För att bli kontaktperson 
görs en utredning av en 
socialsekreterare och sedan 
görs en matchning av rätt 
kontaktperons till rätt ungdom.

Ersättning:Ersättning: omkostnader och arvode.

Låter detta intressant?
Då är du välkommen 

att ta kontakt med 
socialsekreterare Birgit 

Nykvist på telefon 
0303-330 436

 eller socialsekreterare 
Jennie Tambour på 

telefon 0303-330 154

Planförslagets syfte är att möjliggöra 
utbyggnad av E45 till fyra körfält 
med planskilda korsningar och 
mittremsa samt med vägrenar och 
NorgeVänerbanan med dubbelspår 
och snabbtågsstandard vid Älvängens 
Centrum enligt förutsättningarna i 
den fördjupade översiktsplanen för 
Göta älvs dalgång- Ale kommun. 

Miljö- och byggnämnden har 
2005-04-06 godkänt det tidigare 
utställda detaljplaneförslaget 9 
med de justeringar av detsamma 
som då redovisades. Därefter har 
följande omfattande förändringar av 
planförslaget genomförts.

Vid förändringen av planförslaget 
har spårläget justerats till sitt planläge 
inom planområdets norra del enligt 
förslag från Banverket. En ny lokalväg 
skall byggas norr om trafi kplatsen och 
utmed riksvägen. Lokalvägen föreslås 
dock passera sydost om den befi ntliga 
industrifastigheten Starrkärr 4:58. Vid 
fortsatt riksvägsutbyggnad norr om 
Älvängen kopplas lokalvägen till den 
nuvarande riksvägen och det allmänna 
vägnätet mot Alvhem och Skepplanda 
vid en trafi kplats i Älvängens norra 
del. Planområdet har utökats med 
förslag till markanvändning för 
kvarteret mellan den föreslagna 
lokalvägen och Göteborgsvägen. 
De befi ntliga byggrätterna för 
verksamhet har kompletterats 
med rätt till handel. Garverivägen 
föreslås kunna anvisas för GC-trafi k. 
Pendelstationen har fl yttats c:a drygt 
100 m åt söder invid ett föreslaget 
resecentrum inom fastigheten Utby 
2:111. Resecentrumet föreslås få en 
utfart via Hantverkaregatan mot 
Göteborgsvägen. Hantverkaregatan 
upprustas med hänsyn till den 
tillkommande busstrafi ken. 
Älvängens reningsverk ges en 

utbyggnadsmöjlighet i sin norra del. 
Järnvägsområdet med den föreslagna 
sedimenteringsdammen har också 
justerats. Järnvägsområdet ges via 
reningsverkstomten en anslutning 
mot den föreslagna lokalgatan utmed 
repslagarbanan. Reningsverket och den 
föreslagna tomtplatsen för Vattenfalls 
transformatorstation trafi kmatas 
också via denna lokalgata. Den södra 
sedimenteringsbassängen mellan 
järnvägen och älven har fl yttats åt 
söder till ett läge inom fastigheten 
Utby 2:101. Under rubriken Miljömål 
i planbeskrivningen har redovisningen 
reviderats med anledning av att de 
lokala miljömålen har ändrats för 
perioden 2006- 2010.     

Följande fastigheter berör enligt 
planförslaget allmän platsmark och 
kan enligt reglerna i PBL 6:17 och 19 
vara aktuella för inlösen.

För lokalgata samt trafi kplats väster 
om järnvägen behöver mark tas i 
anspråk inom fastigheterna Utby 
1:79, 1:129-130, 1:144, 2:62, 2:103, 
3:24, 3:52-53, 3:66, 3:69-70, 31:1, 
s:8, s:10-11, Starrkärr 1:13-14, 1:28-
29, 1:54, 4:9, 4:18, 12:1, 15:1-2 
och 15:4. Marken överförs genom 
fastighetsreglering till Utby 2:4 eller 
annan lämplig kommunägd fastighet.

För breddning av E45 mm och 
lokalgata genom Älvängen samt 
utbyggnad av resecentrum behöver 
mark tas i anspråk inom fastigheterna 
Utby 1:16-18, 1:31-32, 1:48, 1:75, 
1:78, 1:105, 1:112, 1:128, 1:131, 
1:152, 2:18-19, 2:2, 2:25, 2:30, 2:31, 
2:66, 2:80, 2:90, 2:103, 2:111, 3:20, 
3:36, 3:47, 3:52-53, 3:56-59, 3:62, 
3:85, 3:98, s:8, s:10-11, Starrkärr 
1:15, 1:27, 1:42, 1:55, 1:67-1:69, 
4:23, 4:58, s/117, Svenstorp 1:38 
och s/121. Marken överförs genom 

fastighetsreglering och förs till Utby 
20:1 eller annan lämplig kommunägd 
fastighet. 

Planförslaget hålls utställt för samråd 
enligt bestämmelserna i PBL 5:20 
och 21 under tiden 4/6- 27/6 2007 
vid miljö- och byggförvaltningen 
i kommunhuset i Alafors i Ale 
kommun. Besökstider: Mån-fre 13.00- 
16.00 och tis 13:00- 18:00.  

Vid samrådsutställningen kommer 
även ett underlag till arbetsplan för 
vägutbyggnaden och järnvägsplan för 
järnvägsutbyggnaden med tillhörande 
utredningar att hållas tillgängliga.

Upplysningar angående planförslaget 
kan erhållas av arkitekt SAR/MSA,
bert.andersson@ale.se, 070-4320321. 
Bert Andersson är tillgänglig på miljö- 
och byggförvaltningen för frågor och 
synpunkter under tisdagarna mellan 
15.00- 18.00.

Synpunkter över planförslaget kan 
framföras till miljö- och byggnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, senast 
den 27/6 2007.

Miljö- och byggnämnden i 
Ale kommun

Samrådsutställning av förändrat förslag till detaljplan 
9 för väg- och järnvägsutbyggnad vid Älvängens 
Centrum i Göta älvs dalgång, Ale kommun i Västra 
Götalands län 

UTSTÄLLNINGUTSTÄLLNING
Sommarlåna 
på Älvängens 
bibliotek

Tisdag 29/5 kl 13-20 är du 
välkommen till Älvängens 
bibliotek. Då kan du ladda 
upp med sköna böcker som 
du får behålla hela sommaren. 
Dessutom blir det fi ka, 
bokförsäljning och tävlingar. Kl 
17.00 är det sagostund för alla 
barn. Välkommen!

Mer information 

på nästa sida

AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun


