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Redaktör Frida Rydeling, tfn: 0303-33 06 92. E-post: frida.rydeling@ale.se

Det händer i Ale kommun

Samråd om programförslag 
på bostäder i Emylundsområdet
Nu är det samråd om planprogram för bostäder i Emylundsområ-
det och utbyggnad av Emylundsvägen, (f.d. Paradisområdet).

Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för att 
bygga bostäder i Emylundsområdet, som ligger i nordöstra Älv-
ängen, på höjdryggen och dess sluttning ner mot samhället. 

Programområdet omfattar ca 50 ha som kännetecknas av en 
blandning av lövrika skogar och öppen mark. Programförslaget 
innebär att de delar som är lämpliga att bebygga med hänsyn till 
topografi, tillgänglighet, natur- och kulturvärden mm föreslås för 
bostäder. Programområdet som helhet bör kunna innehålla ca 
200-300 bostäder och kan byggas etappvis med utgångspunkt från 
området närmast Göteborgsvägen och första delen av Emylunds-
vägen.

Programförslaget finns tillgängligt under tiden 7 april t.o.m. 2 
maj i kommunhuset i Alafors, våning 3, vardagar kl. 13:00-16:00 
och tisdagar från kl. 13:00-18:00 samt på Ale kommuns medbor-
garkontor i Nödinge. Förslaget finns även på Ale kommuns webb-
plats: www.ale.se, under bo och bygga, planprogram, pågående 
planprogram.

Samrådsmöte kommer att hållas i Folkets Hus, Göteborgsvägen 
106 i Älvängen den 14 april 2008 kl. 19:00.
Synpunkter på planprogrammet kan framföras skriftligt senast
den 2 maj till: Samhällsplaneringsavdelningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Frågor kring planprogrammet besvaras av Bert Andersson tfn 
0704-32 03 21 och André Berggren tfn 0303-33 02 61.

Samhällsplaneringsavdelningen, Kommunstyrelsen

Störningar i vattenleveranserna Nol
Från tidig morgon, tisdagen den 8 april, ska NCC på uppdrag av 
BanaVäg i Väst koppla om en av Ale kommuns huvudvattenled-
ningar i Alevägen i Nol. 

Detta kan innebära att delar av Nol under dagen får något lägre 
tryck och ev. missfärgningar av renvattnet.
Vissa fastigheter blir helt utan vatten. De kommer att kontaktas. 
Arbetena kommer att avslutas på tidig kväll och vi ber om överse-
ende för de olägenheter som detta kan innebära.

VA-enheten, Ale kommun

Tipsa oss om ett gott föredöme
För att uppmärksamma goda insatser och betydelsen av unga 
människors engagemang delar Ale kommun varje år ut ungdoms-
stipendiet ”ett gott föredöme”. 

Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller till föreningar 
och ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdoms-
frågor utifrån ungdomars perspektiv. För att få vara med i ut-
tagningen till stipendiet ska man vara ett gott föredöme för andra 
ungdomar. Man ska vara bosatt i Ale eller ha nära anknytning till 
Ale kommun genom sitt arbete. 

Den totala stipendiesumman är 15 000 kronor. Juryn kan dela 
ut stipendiet till en eller flera personer eller organisationer. Du är 
välkommen att skicka in förslag på kandidater senast 2008-05-15! 

Skicka förslaget till Ale kommun, Stefan Lydén, 449 80 Alafors. 
Märk kuvertet ”Ett gott föredöme” 2008. Du kan också skicka 
ditt förslag via e-post till stefan.lyden@ale.se 

Trafikfrågor i Alvhem - från vägbulor till E45
Kom på ortsutvecklingsmöte i Alvhem. Plats: Klubbhuset i Gläntevi    Tid: Torsdagen 17 april, klockan 19.00

Program
•  På vårens möte har vi Tema Trafik. Det handlar om både trafi-

ken inne i Alvhem och trafiken igenom/förbi oss - dvs E45:an 
och frågan om motets placering.

Om du har en fråga som du vill ta upp på ortsutvecklingsmötet måste du skicka in frågan så att den är hos kommunen senast sju 
dagar innan mötet. Skicka din fråga till: Ale kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Stefan Lydén, 449 80 Alafors, eller via e-post 
till stefan.lyden@ale.se.

Varmt välkommen! Peter Ohlsson, ordförande

Katten som blev ett lejon
Kom på ortsutvecklingsmöte i Nol Plats: Folkets hus, Nol    Tid: Onsdagen 16 april, klockan 19.00

Program
•  Kort lägesrapport med möjlighet till frågor om Väg/järnvägs-

projektet. Representanter från Bana-väg-projektet deltar
• Stora Volvo, Saab och Vattenfall i samarbete med lilla Energi-

teknikcentrum (ETC) i Nol om framtidens ”El-bilar”. Robert 
Aronsson från ETC berättar om det i riksmedia uppmärksam-
made projektet.

• Katten som blev ett Lejon. Sven Ohlsson från Alelion AB berät-
tar om den planerade tillverkningen av framtidens högeffektiva 
batterier utan miljöfarliga tungmetaller.

 • Nya och tidigare upptagna ärenden
Varmt välkommen!
Lars-Ove Hellman, Rose-Marie Fihn och Ingmarie Thorstensson


