
Elvisarrangemanget på 
Furulundsparken i Alafors 
lördag 18 augusti kryper allt 
närmare och biljetterna säljs i 
allt större utsträckning.

– Ja, men än så länge är 
det främst utomsockens som 
köpt. Aleborna har inte rik-
tigt förstått att det finns en 
begränsning på antalet biljet-

ter, säger eldsjälen, Tyrone 
Hansson.

1000 biljetter, fler vågar ar-
rangören – Elvis Forever Ale 
– inte släppa.

– Parken har inte många 
begränsningar, men utrym-
met är ett. Tusen personer är 
perfekt för stämningen och 
atmosfären. Det kommer bli 

fantastiskt, måtte inte Alebor-
na missa detta när det äntligen 
arrangeras ett Elvisevent på 
hemmaplan, avslutar Tyrone 
Hansson.

I augusti är det 30 år sedan 
Elvis Presley avled. Med an-
ledning av det blir det stor 
musikunderhållning i Furu-
lundsparken lördag 18 au-
gusti.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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 Stora 
Viken enligt förutsättningarna i den 
fördjupade översiktsplanen för Göta 
älvs dalgång- Ale kommun. 

Sedan planförslaget utställdes under 
år 2004 och därefter godkändes av 
miljö- och byggnämnden har följande 
revideringar av detsamma utförts. 

Efter genomförd trafi kutredning för 
området vid Stora Viken och fortsatta 
diskussioner om fi nansieringen av 
den föreslagna trafi kplatsen i Stora 
Viken har en överenskommelse 
träff ats mellan Vägverket Region 
Väst och Ale kommun om 
trafi kplatsens utbyggnad. Gränsen 
för den allmänna platsmarken vid 
trafi kplatsen har härvid justerats på 
plankartan. Banverket föreslår att 
järnvägen på sträckan 458+600- 
459+350 söder om passagen till 
älvstranden grundlägges med 
ett påldäck. Norr därom och på 
sträckan 458+400- 458+600 föreslås 
grundläggning ske med kc- pelare, 
pålning och lättfyllning samt 
avschaktning av området närmast 
banvallen på ömse sidor inom 
den norra delen av det utfyllda 
området. Avschaktningen medför att 
järnvägsområdet på berörd del har 
måst utvidgas enligt redovisningen på 
plankartan. Miljökonsekvenserna har 
beskrivits av Naturcentrum AB enligt 
ett naturvårdsutlåtande upprättat 
2005-10-25. Plankartan har 
kompletterats med en byggrätt för 
en pumpstation väster om järnvägen. 
Lokalvägen vid Klädkällarens område 
har ändrats varvid vägområdet har 
minskats medförande motsvarande 
ökning av Klädkällarens område. 
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 breddning av E45 mm, lokalgata 
och naturområden i anslutning till 
vägen behöver mark tas i anspråk 
inom fastigheterna Lilla Viken 1:18, 
Skårdal 48:1, Stora Viken 2:3-4, 
2:8, 2:14, Backa 1:9 och Nödinge 
5:18. Marken överförs genom 
fastighetsreglering och förs till 
Stora Viken 2:1 eller annan lämplig 
kommunägd fastighet. 

För de från naturvårdshänsyn 
intressanta strandängarna skall hela 
eller delar av fastigheterna Skårdal 
48:1, Stora Viken 2:6 och 2:10 
inlösas om fastighetsägaren begär det. 
 
Det reviderade planförslaget hålls 
utställt för granskning enligt 
bestämmelserna i PBL 5:27 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 utställningen kommer 
även förslag till arbetsplan för 
vägutbyggnaden och järnvägsplan för 
järnvägsutbyggnaden med tillhörande 
utredningar att hållas tillgängliga. 
Dessa planer planer hålls också 
utställda av Banverket/Vägverket för 
granskning under tiden 22/5- 18/6 
2007 vid bl a BanaVäg i Västs kontor 
i Nol.

Upplysningar angående 
detaljplaneförslaget 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 
inlämnas skriftligen till miljö- och 
byggnämnden i Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 27/6 2007.

Den som inte senast under 
utställningstiden framfört synpunkter 
över planförslaget kan förlora rätten 
att överklaga beslut att anta planen.

Miljö- och byggnämnden i 
Ale kommun

Ny utställning av reviderat förslag till detaljplan 7 för 
väg- och järnvägsutbyggnad vid Stora Viken i Göta 
älvs dalgång, Ale kommun i Västra Götalands län.

NÖDINGE. I måndags 
bjöd Nederstegården 
på Nödingeskolan in till 
traditionsenlig Vårsa-
long.

Föräldrar och syskon 
fick ta del av de vackra 
konstverk som elev-
erna i årskurs f-4 hade 
skapat.

– Varje år slås man av 
hur duktiga barnen är, 
säger lärare Birgit Nils-
son.

Birgit Nilsson var med och 
drog igång den Vårsalong, 
som numera är ett årligen 
återkommande arrangemang 
på Nödingeskolan. Varje 
klass tolkar fritt en och samma 
konstnär.

– Eleverna bidrar med var 
sitt verk till utställningen. I ar-
betet ingår också att barnen 
får lära sig om konstnärens 
bakgrund, hur han eller hon 
levde och vad som personifie-
rade dennes sätt att måla på, 
säger Birgit.

Fransk konstnär
I år hade Nederstegårdens 
elever fått i uppgift att gestalta 
den franske konstnären Paul 
Césanne, som levde under 
perioden 1839-1906.

– Cézanne skulle kunna ka-
raktäriseras som bron mellan 
impressionismen och kubis-
men och i en del av hans mål-
ningar syns spår och inspira-
tion från både kubismen och 
fauvismen, förklarar Birgit 
Nilsson.

När man ska förklara ku-
bismen citerar man ofta ur 
ett brev av Cézanne: ”Betrak-
ta naturen genom cylindern, 
sfären och konen. Allting i rätt 
perspektiv så att varje sida hos 
ett föremål eller ett plan är 
riktat mot en central punkt.”

Cézanne målade mest 
stilleben, figurkompostio-
ner och landskap. Det finns 
många historier om hans fat-

tigdom och hur han hade pro-
blem med att få ihop rätt antal 
frukter till sina stilleben och 
där samma äpple fick figurera 
flera gånger och att de egent-
ligen även var halvätna när de 
äntligen kom på duk.

Inspirerande
Paul Cézannes landskap var 
inspiration åt Georges Braque 
och Pablo Picasso då de ska-
pade den stil som kom att 
kallas för kubism.

I samband med månda-
gens vernissage bjöds samtli-
ga besökare på fika av de unga 
konstnärerna, som också sva-
rade på frågor om sina vackra 
alster.

PÅ NÖDINGESKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Några av de unga konstnärerna som hade bidragit med vackra verk till Nederstegårdens Vår-
salong.

Elevernas egenhändiga tolkning av den franske konstnären 
Paul Cézanne.

Bröderna Alex och Willi-
am Dahlin besökte månda-
gens vernissage på Nöding-
eskolan.

Vårsalong  på Nödingeskolan

Elvis fortfarande en storsäljare


