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Företagare i Surte – Bohusområdet

Vill du veta mera om när och hur utbyggnaden av 
infrastrukturen i detta område kommer att göras? Ja då 
är du välkommen till BanaVägs blå informationslokal i 
Nol tisdagen den 24 februari klockan 18.00 – 19.30.

 • BanaVäginformation med fokus på 
  Surte/Bohusområdet – Sara Oscarsson

 • Näringslivsfrågor i Ale 

 • Övriga frågor

Medverkar gör också Jarl Karlsson, Stig Fredriksson, 
Jan Skog, Jerry Brattåsen och Kjell Lundgren

Anmälan görs via epost kjell.lundgren@ale.se 
senast den 20 februari 2009.

Vill du veta mera, kontakta 330 277 Jerry eller 330 307 Kjell.

Välkommen

Verle gammelskog räddas bland annat genom ett investeringsbidrag från Ale kommun på 
850 000 kronor.                 Foto: Pelle Dahlberg

Kommunen köper Verleskog för 850 000 kr

Turerna har varit många och 
debatten högljudd beträffan-
de bevarandet av Verle gam-
melskog i Hålanda. Stiftelsen 
"Ett klick för skogen" enga-
gerade sig tidigt i frågan och 
avsåg finansiera köpet av den 
avverkningshotade skogen 
via en webbaserad insam-
lingssida. För en tid sedan 
framgick att insamlingen 

inte skulle räcka. En förfrå-
gan ställdes då till Västkust-
stiftelsen, Naturvårdsverket 
och Ale kommun.

– Vi har samrått med 
många sakkunniga och lyss-
nat till vad alla parter har sagt. 
För oss framstår det nu tyd-
ligt att det är angeläget att Ale 
kommun bidrar med sin del 
för att rädda skogen, säger 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson.

Förslaget som ligger är att 
"Ett klick för skogen" lägger 
sina insamlade 3 Mkr. Staten 
tar genom Naturvårdsverket 
hälften av det som är kvar. 
Västkuststiftelsen och Ale 
kommun det resterande.

– Enligt sista uträkning-
en hamnar vi runt 850 000 
kronor. Det anser vi är väl 
investerade pengar, då områ-
det med stor sannolikhet blir 
ett naturreservat i framtiden, 
avslutar Jarl Karlsson. 

ALE. Ale kommun går in i projektet att rädda Verle 
gammelskog.

Vänstermajoriteten i Kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att bevilja ett investeringsanslag på 
cirka 850 000 kronor.

– Även om det är tuffa ekonomiska tider måste 
vi visa att naturen är viktig, säger Jarl Karlsson 
(S).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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DET ÄR VI
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AXELSSONS!

Det är vi 
som är 

Axelssons

Något för den hästintresserade!! 
Mysigt hus om 83 kvm.Garage om 40 kvm.  Öppen spis i vardagsrum. Tre sovrum. Fint badrum med massagedusch. 
Stor altan med kvällssol. Nygjord separat tvättstuga. Stallbyggnad med 3 boxar, 10 minuters skrittväg till Jennylund. 

Promenadavstånd till badsjö. Naturreservat inpå knuten. Pris 1.695.000:-/hbj. • Visning: 22/2 Boka visningstid
Mäklare: Birgitta Ström 0303-746690  Mobil: 0705-218580

Insynsfritt i Nödinge
Mycket fräscht hus med solläge i det populära Börsagården om 120 kvm. Inglasad altan i söder. Nytt tak , kök, samt 

luftvärmepump -2008. Helkaklat badrum. Gångavstånd till  golfbana, skola, affärscentrum, kommunikation samt 
naturen om knuten.  Pris 1.900.000:- som utgångsbud. Ring för bokad visning 22/2. 

Mäklare: Birgitta Ström 0303-746690  Mobil: 0705-218580

BOHUS

NÖDINGE

SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under 
Gårdsveckan!

Gårdsveckan är den 
vecka varje vår då vi 
enbart satsar på 
visningar av gårdar i 
områdena Ale – 
Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med 
spekulanter och bästa möjliga resultat!


