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Gäller t.o.m. 18/2 2009 med reservation för slutförsäljning 

och lokala avvikelser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.
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news!
Frottéhandduk
50x70 cm, (ord. pris 59,-)

29,-
Duschbadlakan, 70x130 cm 59,-
(ord. pris 149,-)

Enkla 
förändringar

SKEPPLANDA. Det pla-
neras för nya bostäder 
i Skepplanda.

En arbetsgrupp för 
kooperativa hyresrätter 
utreder tillsammans 
med Alebyggen och Ale 
kommun förutsättning-
arna för nybyggnation i 
sluttningen i höjd med 
simhallen.

– Det är väldigt seri-
öst och än så länge 
ser allt ljust ut, säger 
arbetsgruppens sam-
ordnare, Bengt Eng-
lund.

På tisdag föreslås Kommun-
styrelsen att ge Alebyggen 
uppdraget att utreda förut-
sättningarna för en detalj-
planeändring från allmän 
platsmark/parkområde till 
bostadsändamål för slutt-
ningen där det för många år 
sedan var en bangolfsanlägg-
ning. 

– Vi har tittat på många 
tomter i Skepplanda. Kravet 
har varit att det ska vara nära 
till service och kollektivtra-
fik. Kommunen föreslog det 
här området och jag måste 
säga att det är en mycket bra 
idé, säger Englund.

Tanken är att bygga koo-
perativa hyresrätter, precis 
som har gjorts i Älvängen 
och Nödinge. En arbets-

grupp är bildad och för när-
varande har 15 familjer visat 
intresse.

– Det vänder sig främst till 
äldre som vill lämna sitt hus 
och kanske framför allt träd-
gården som kräver mycket 
skötsel. Om den äldre gene-
rationen inte ska tvingas 
lämna Skepplanda krävs en 
nybyggnation där vi anpassar 
lägenheterna efter målgrup-
pen, säger Englund.

För att infria kraven har 
det varit viktigt att hitta en 
centralt belägen tomt.

– Det måste vara nära till 
service som affär, bibliotek, 
vårdcentral och de allmänna 
kommunikationerna. Den 
föreslagna tomten ligger 
dessutom nära badet, vilket 
jag tror skulle kunna locka 
många äldre, säger Englund.

En så länge är idéerna och 
planerna på de kooperativa 
hyresrätterna inte så kända. 
Marknadsföringen och möj-
ligheten att ansluta sig till 
gruppen intresserade inten-
sifieras så fort detaljplane-
processen har rullat igång.

– Vi måste se att det inte 
föreligger några större 
hinder, menar Englund som 
tillsammans med Alebyggen 
har varit och tittat på lik-
nande projekt i Strömstad.

– Tanken är lägenhe-
ter, tvåor och treor, 80 kvm 
stora.

Samhällsplaneringschef, 
Lennart Nilsson, tycker 
idén är spännande och tror 
att det är fullt genomförbart.

– Vi får se vad förvalt-
ningen kommer fram till när 
de utreder förutsättningarna 

för att ändra detaljplanen. 
Idag är tomten inte avsedd 
för bostadsändamål och det 
blir ju en förändring för de 
som bor i området. Jag är 
emellertid övertygad om 
att de positiva effekterna 
väger över. Fler bostäder i 
Skepplanda skapar ett bättre 
underlag för den offentliga 
och kommersiella servicen 
på orten, säger Lennart Nils-
son.

Hur lång tid detaljplane-
arbetet kan ta vågar ingen 
svara på i dagsläget. För till-
fället är det många pågående 
detaljplaneärenden och var 
i prioriteringen Skepplanda 
kommer är osäkert.

Projektet kan skapa ett 30-
tal nya lägenheter.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nybyggnation i centrala Skepplanda
– Seriösa planer på kooperativa hyresrätter

Här finns tankar och ambitioner för att bygga bostäder. En arbetsgrupp för att få till Här finns tankar och ambitioner för att bygga bostäder. En arbetsgrupp för att få till 
stånd ett 30-tal kooperativa hyresrätter är i full gång. Än så länge ser allt positivt ut. stånd ett 30-tal kooperativa hyresrätter är i full gång. Än så länge ser allt positivt ut. 
Det centrala läget nära simhall, kommersiell och offentlig service samt kollektivtrafiken Det centrala läget nära simhall, kommersiell och offentlig service samt kollektivtrafiken 
gör tomten attraktiv för bostadsändamål.gör tomten attraktiv för bostadsändamål.

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Svårt att hänga med
i radiosporten?

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22  • www.ica.se/ale
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar • Priserna gäller v 5.

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

Hälsocoach Maria Brandin på besök!

Småbarnsmamman Maria som med 
sina 12 VM och 4 OS är Sveriges 
främsta roddare genom tiderna fi nns 
i butiken på fredag 30/1 kl 15-18.

Du som vill får testa din uthållighetsstyrka 
på Marias rodd-maskin och kan se hur du 
ligger till utifrån ålder och kön.
Passa också på att ställa frågor och få goda 
råd om hur du får ihop din vardagsmotion.

På vår hemsida: www.ica.se/ale 
skriver Maria krönikor och svarar på dina 
inskickade frågor. På fredag har du också 
möjlighet att lämna skriftliga frågor.

Fredag 30/1 kl 15-18

Majs-
kycklingklubbor
Kyckling är både magert och billigt samt  innehåller lite fett och 
mycket protein. Recept hittar du i butiken och på www.ica.se

22:90/st
Guldfågels • 1 kg • Djupfryst

Äpple
Royal Gala

17:90/kg
ICA

Frankrike/Italien • Klass 1

Välkommen in och bekanta 
dig med Maria som kommer 
att besöka oss med olika 
teman under våren!

Håll koll på din 
vardagsmotion med 

ICA Kvantums 

Stegräknare

60:-

Blod-
apelsin

19:90/st
ICA

Italien • Klass 1 • 1,5 kg i nät
Jmf 13,26/kg

På fredag På fredag

Böcker 
om hälsa 

från69:-


