
HYR TVÅ FILMERHYR TVÅ FILMER 
BETALA FÖR EN!BETALA FÖR EN!
Under skolans höstlov, 29/10-2/11 får du 

hyra två fi lmer till priset av en.

Välkommen till biblioteken!

Ändrade öppettider på 

huvudbiblioteket i Nödinge 29/10-3/11

Måndag - Torsdag 

10-19
Fredag

10-15
Lördag 

STÄNGT

aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 43, 2007

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

pågående utställningar:
Skolan i Surte förr t o m 4 novGlasbruksmuseet

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

In natura 2007 t o m 6 nov Repslagarmuseet

Min inre skärgård t o m 25 nov Glasbruksmuseet

Brodericafe
Glasbruksmuseet 
tis 30 okt, kl 9.30 – 12  

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV

Måla på glas
Glasbruksmuseet
30 - 31 okt,  kl 12-15

Slå rep med Bernt
Repslagarmuseet
1 - 2 nov, kl 11-14

Höstlov

Slöjdlek 
Skepplanda bibliotek
30 okt & 1 nov, kl 10-12 & 13-15 

När huvudet har roligt 
hänger kroppen med

Ale gymnasium
ons 31 okt, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr  

Rolf Ekman, professor emeritus i 
neurokemi, pratar om möjligheten 
att utveckla det kreativa tänkandet 
och vikten av att känna lust. 

Ale gymnasium
ons 14 nov, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr 

Traffi cking - du är såld!

voff!
Teater för de allra, allra minsta!
Det handlar om en liten 
hund. Voff!  Sånger, rim 
och rytmer. En liten pjäs 
om stora känslor med 
Ögonblicksteatern. 
För bebisar 5 – 12 mån.
Ale gymnasium
tor 15 nov, kl 10
Bilj: 
40 kr för bebis + förälder  

Samarr: Teater
-föreningen i Ale

Rickard Wolff 
- För kärlekens skull

Teatern, Ale gymnasium
ons 21 nov, kl 19
Bilj: 250 kr, ungd 200 kr 
(scenpassrabatt)
fr o m 31 okt 

En romantisk afton för alla 
som vill tro på kärleken. 
Rikard Wolff återvänder 
till konsertscenen med en 
nyskriven föreställning. 
Klassiska kärlekssånger på 
svenska. Några egna, men 
- framförallt - andras: 
Taube, Lundell, Gärdestad 
och Barbro Hörberg. Kärle-
ken som dröm och plåga, 
revolution eller katastrof. 

Fucking Alby musikalen
Musikalversionen av 
Lukas Moodysons Fucking Åmål. 
Gästspel från Botkyrka. 
30 ungdomar på scen. 
Teatern, Ale gymnasium
tis 30 okt, kl 19
Entré: 20 kr  

Samarr: ABF, 
Ale Fritid, 
Hyresgästför.
S Klöverstigen

Jonas Flinck, Göteborgs stads 
Prostitutionsgrupp, pratar 
om människohandel för 
sexuella ändamål. 

foto: 
Madelene Edlund

Arr: Teater-
föreningen i Ale

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV, 
Lärcentrum 
Komvux

Föreläsning mån 29 okt, kl 19

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

Planförslagets syfte är att möjliggöra 
utbyggnad av E45 till fyra körfält med 
planskilda korsningar och mittremsa 
samt med vägrenar och NorgeVäner-
banan med dubbelspår och snabbtågs-
standard vid Älvängens Centrum enligt 
förutsättningarna i den fördjupade över-
siktsplanen för Göta älvs dalgång- Ale 
kommun.

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

 Vid förändringen av planförslaget har 
spårläget justerats inom planområdets 
norra del enligt förslag från Banverket. 
En ny lokalväg skall byggas norr om 
trafi kplatsen och utmed E45. Lokalvä-
gen föreslås dock passera sydost om den 
befi ntliga industrifastigheten Starrkärr 
4:58. Vid fortsatt vägutbyggnad norr 
om Älvängen kopplas lokalvägen till 
nuvarande väg 45 och det allmänna väg-
nätet mot Alvhem och Skepplanda vid 
en trafi kplats i Älvängens norra del. Pla-
nområdet har i sin norra del utökats med 
förslag till markanvändning för kvarte-
ren mellan E45 och Göteborgsvägen. 
De befi ntliga byggrätterna för verksam-
hetsändamål 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 in-
vid ett föreslaget resecentrum inom fast-
igheten Utby 2:111. Resecentrumet fö-
reslås få en utfart via Hantverkaregatan 
mot Göteborgsvägen. Hantverkaregatan 
upprustas med hänsyn till den tillkom-
mande busstrafi ken. Älvängens renings-
verk 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 repsla-
garbanan. Reningsverket och Vattenfalls 

transformatorstation trafi kmatas också 
via denna lokalgata. Den södra sedi-
menteringsbassängen 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 an-
ledning av att de lokala miljömålen har 
ändrats för perioden 2006- 2010.

Planförslaget har varit utställt för 
förnyat samråd under tiden 4/6-27/6 
2007. De under samrådstiden framför-
da synpunkterna har kommenterats i en 
samrådsredogörelse daterad 2007-10-04 
och som bifogats planhandlingarna. 

Fastigheter som berörs
Följande fastigheter berör enligt planför-
slaget 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, Starr-
kärr 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 fastig-
het.

För breddning av E45 mm och lokal-
gata genom Älvängen samt utbyggnad av 
resecentrum behöver mark tas i anspråk 
inom fastigheterna Utby 1:16-18, 1:31-
32, 1:48, 1:52, 1:75, 1:78, 1:105, 1:112, 

1:128, 1:131, 1:152, 2:18-19, 2:2, 2:25, 
2:28, 2:30, 2:31, 2:33, 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 fast-
ighetsreglering till Utby 20:1 eller annan 
lämplig kommunägd fastighet. 

Planförslaget hålls utställt för gransk-
ning enligt bestämmelserna i PBL 5:23 
under tiden 29/10-26/11 2007 vid 
miljö- och byggförvaltningen i kom-
munhuset i Alafors i Ale kommun. Be-
sökstider: Mån-fre 13.00-16.00 och tis 
13:00-18:00.

Vid utställningen kommer även ett 
underlag till arbetsplan för vägutbygg-
naden och järnvägsplan för järnvägsut-
byggnaden med tillhörande utredningar 
att hållas tillgängliga.

Upplysningar angående planförslaget 
kan erhållas av arkitekt SAR/MSA Bert 
Andersson 0704-320321. Bert Anders-
son är under utställningstiden tillgäng-
lig på miljö- och byggförvaltningen för 
frågor och synpunkter under tisdagarna 
mellan 16.00-18.00.

Synpunkter över planförslaget kan 
framföras skriftligen till miljö- och 
byggnämnden i Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 26/11 2007. Den 
som inte framfört skriftliga synpunkter 
senast då, kan förlora rätten att överkla-
ga beslutet att anta detaljplanen. 

Miljö- och byggnämnden i Ale kommun

Förnyad utställning

En förnyad utställning av förändrat planförslag till detaljplan 9 för väg- och järnvägsutbyggnad vid 
Älvängens centrum ställs nu ut.


