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STARRKÄRR. Det blev 
många kreativa diskus-
sioner.

Den framtida utveck-
lingen av Starrkärr 
väckte ortsbornas 
intresse.

Det samlade omdö-
met från församlingen 
var tydligt: Bevara den 
lantliga karaktären!

Kommunens tjänstemän fick 
en rad synpunkter att ta med 
sig hem till kammaren efter 
höstens ortsutvecklingsmöte 
i Starrkärrs bygdegård, som 
nästan uteslutande kom att 
handla om bygdens framti-
da utveckling. Utöver mö-
tespresidiet med Chatarina 
Eliasson (s), Rolf Gustafs-
son (s) och Sune Rydén (kd), 
samt sekreteraren Lennart 
Andréasson, hade fyra kom-
munala tjänstemän bjudits in. 
André Berggren, fysisk pla-
nerare, agerade samordnare 

för diskussionerna, men hade 
också god assistans av stadsar-
kitekt Måns Werner, trafik-
ingenjör Sara Johansson och 
vikarierande kommunekolog 
Marie Lindström.

Åhörarna, ett drygt 30-tal 
till antalet, fick först en sam-
manfattande redogörelse om 
mötets innehåll och betydel-
se.

– Bakgrunden är Över-
siktsplanen 07 där Starr-
kärr har utpekats som ett 
tänkt förtätningsområde. 
Ale kommun har en stark ut-
veckling och vi märker av ett 
stort tryck på bostäder i det 
här området. Kommunsty-
relsen har också ställt sig po-
sitiv till en bostadsutveckling 
av Starrkärrs by, förklarade 
André Berggren i sitt inled-
ningsanförande.

– Detta är ett inledande 
steg för en kommande de-
taljplaneprocess. Syftet med 
kvällens möte är att i ett tidigt 
skede få in era synpunkter 

innan våra ställningstagande 
är låsta, tillade Berggren

Två planprogram har ny-
ligen startat i Starrkärr. Som 
lokaltidningen berättade om i 
förra veckans nummer så kan 
en bullerby och två områden 
med hästnära boenden stå fär-
diga för inflyttning 2011. Ex-
ploatören Bengt Bengtsson, 
som för övrigt fanns på plats 
i bygdegården, har ansökt 
om planläggning av området 
bakom Starrkärrs skolhus.

Inför de efterföljan-
de gruppdiskussionerna lät 
Måns Werner skicka med 
följande frågeställningar att 
beakta för mötesdeltagarna: 

– Vad är kvalitéerna för 
Starrkärr? Hur bevarar vi 
dem? Det är två viktiga as-
pekter att ta hänsyn till.

Livfulla samtal
Deltagarna formerade sig i 
fyra grupper och samtalen 
kring borden blev livfulla och 
det rådde ingen tvekan om att 
temat engagerade Starrkärrs-
borna. Efter en timmes över-
läggningar blev det redovis-
ning och där yttrandena från 
de respektive konstellatio-
nerna noterades.

Åsikterna gick bitvis isär 
om huruvida framtida bostä-
der skall ske i form av grupp-
bebyggelse, spridas ut eller 
rentav både och. Mötet var 
emellertid rörande överens 
om att Starrkärrs öppna land-
skap måste bevaras. Styrkan 

för bygden ansågs vara dess 
natur och lantliga miljö.

– Det är därför som vi har 
valt att bosätta oss här. De 
som önskar många hus till-
sammans får bo i Maden, 
ansåg en ortsbo och fick ett 
unisont stöd för sitt uttalan-
de.

Bengt Bengtsson deltog 
aktivt i diskussionerna och 
tog till sig av de synpunkter 
som framfördes.

– Jag har varit på många 
ortsmöten, men det här var ti-
dernas bästa! Det var utmärkt 
ett grepp med gruppdiskussi-
oner, sade Bengtsson.

Övriga frågor och ärenden 
från föregående möte hamna-
de i skymundan denna kväll. 
Irritationen över att bokbus-
sen dragits in var dock på-
taglig.

– Varför ska kommu-
nens sparbeting drabba oss 
på landsbygden, var en fråga 

som aldrig fick något ordent-
ligt svar.

Slutligen höjdes röster om 
det bedrövliga i att det allt-
jämt saknas en ordentlig håll-
plats på den motsatta sidan 
av Petters Hage. Skolbar-
nen som ska ta sig hem, efter 
att ha stigit av bussen, svävar 

i fara. Alla var enade om att 
en åtgärd måste vidtas innan 
olyckan är framme. Återstår 
att se om ord blir till hand-
ling.

Starrkärrsborna eniga:

”Behåll den lantliga karaktären”

Det var livliga diskussioner när utvecklingen för Starrkärr 
diskuterades på ortsutvecklingsmötet i bygdegården i ons-
dags kväll.

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Helgen den 10-11 oktober 
2008 präglades hela Sverige 
av kampanjen för Världens 
Barn. Under fredag och 
lördag kväll sändes insam-
lingsgalan ”Tillsammans för 
Världens Barn” i Sveriges 
Television. 
Under lördagen genom-
fördes dessutom den årliga 
riksinsamlingsdagen för 
Världens Barn i samtliga 
kommuner i landet.

– Jag uppskattar att över 
40 000 volontärer har med-
verkat, säger Peter Hjuk-
ström, projektledare för 

Världens Barn-kampanjen. 
Det preliminära riksinsam-
lingsresultatet på 42,5 miljo-
ner kronor (att jämföra med 
40,2 miljoner kronor 2007) 
är imponerande och visar 
på ett utbrett engagemang 
för barns rätt till utbildning, 
hälsa och en värdig framtid. 

Insamlingssuccé i Göte-
borgs- och Bohus län

Årets riksinsamling blev 
något av en succé i Göte-
borgs- och Bohus län, samt 
Kungsbacka, Ale och Lerum 
säger Lena Andersson, 
Världens Barns regionsam-

ordnare. I alla 17 kommu-
nerna så samlades det totalt 
in 2 754 910 kr. Bland regi-
onens toppkommuner ut-
märker sig Öckerö-kommun 
som var framgångsrikast av 
regionens samtliga 17 kom-
muner med ett insamlings-
resultat på 76,09 kr/invåna-
re. Detta fina resultat place-
rar dessutom Öckerö  kom-
mun på en mycket hedrande 
andra plats bland landets 
290 kommuner. Men även i 
Tjörns kommun har mycket 
bra resultat uppnåtts med 
20.76 kr/inv. 

Vi är oerhört glada och 
tacksamma över alla våra vo-
lontärers fantastiska arbets-
insatser och över den gene-
rositet som länets befolk-
ning, organisationer, för-
samlingar och företag har 
visat under årets riksinsam-
ling säger Lena Andersson, 
Världens Barns regionsam-
ordnare i Göteborgs- och 
Bohus län samt Kungsbacka, 
Ale och Lerum. Regionens 
tio bästa kommunresultat i 
riksinsamlingen 2008 blev i 
år:         ���

Insamlingen 2008 till Världens 
Barn gav 86 miljoner

RESULTAT

1. Öckerö  932 197    6,09 
2. Tjörn  31 0118   20,76 
3.  Sotenäs  77 136   8,34 
4. Orust  105 342   6,86 
5. Lysekil  91 915   6,28 
6. Strömstad 64 884   5,57 
7. Tanum  58 881  4,79 
8.  Stenungsund 103 576   4,40 
9. Ale  117 123   4,30 
10.Kungälv  160 000   4 

Kommun  Resultat i kr kr/inv

Kräver en ordentlig hållplats vid Petters Hage gör invå-Kräver en ordentlig hållplats vid Petters Hage gör invå-
narna i Starrkärr. Det är bara en tidsfråga innan olyckan narna i Starrkärr. Det är bara en tidsfråga innan olyckan 
är framme.är framme.

Väl mött! Scandinavian Indoor Quality AB - Ert lokala AleföretagVäl mött! Scandinavian Indoor Quality AB - Ert lokala Aleföretag

VÄRMEPUMPSVECKA I ALE:
23/10 Bohus  parkering Jennylund kl 17-19
24/10 Surte  parkering bakom Coop kl 17-19
27/10 Nödinge  parkering Ale Gymnasium kl 17-19
29/10 Nol/Alafors  parkering Ledetskolan kl 17-19
30/10 Älvängen/Alvhem  parkering Vårdcentralen kl 17-19
31/10 Skepplanda/Hålanda  parkering bygdegården Forsvallen  kl 17-19

Alltid med hembesök för råd och tips om placering och val av modell. Vi har 3 kvalitets-
märken som är gjorda för Sveriges klimat. Mitsubishi Electric - Sanyo - Panasonic.
Ring oss på 0735-804355 eller 0707-900846 för ett hembesök eller 
e-maila oss på info@siqab.se

MOBIL BUTIK FÖR
MOBIL BUTIK FÖRVÄRME-

PUMPAR!

För ett hälsosammare liv i Ale

Nu börjar höstens aktivitetskampanj 
närma sig sitt slut. 

Hoppas ni tar vara på 
det härliga höstvädret 
och tillbringar mycket 
tid utomhus för att röra 
på er. Och att ni också 
har fyllt i era kort. Nu är 
det snart dags att lägga 
korten på brevlådan och 
hoppas på chans att vinna 
fi na priser som en Spa-vistelse eller kanske ett par 
stavar att använda vid framtida promenader.

Aktivitetskorten ska postas senast 27/10!

LE KOMMUNA


