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Besök ett 
evenemang  i Ale

Arbeta som röst-
mottagare den 7 juni
SÖNDAGEN DEN 7 juni är det val 
till Europaparlamentet. Är du intres-
serad av att arbeta som röstmottagare 
i något av kommunens 17 valdistrikt? 
För mer information och anmälan se 
ale.se eller ring tfn 0303 33 02 70.

Kommunfullmäktiges 
sammanträden 2009
VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors. 

Möten: den 30 mars, den 27 april, 
den 25 maj, den 15 juni, den 31 aug, 
den 28 sep, den 26 okt, den 30 nov 
och den 14 dec.

VI VILL FÖRBÄTTRA VÅR service till dig på 
vår webbplats, ale.se. Dina behov och önskemål 
står i centrum för vår förändring. Berätta vad 
du tycker om våra tjänster, design och innehåll 
och hur du skulle vilja ha det. Alla synpunkter 
är välkomna!

Maila dina åsikter till frida.rydeling@ale.se.
Du som mailar kommer också att bjudas in till 
en diskussion runt Ales webbplats. Datum och 
plats är inte bestämt än.

Välkommen med dina åsikter!

Våld i nära relationer
Kom och lyssna på och ställ frå-
gor om våld i nära relationer och 
vilken hjälp som erbjuds kvinnor, 
män och barn.
Föreläsare: Linda Bowness, 
kvinnofridskurator
Plats: Medborgarkontoret, 
i Nödinge
Tid: Månd 23 mars kl 18.00–19.00

Kungörelse
Detaljplan för E45 och Norgeväner-
banan, dpl 5, Surte Nord 
Kommunfullmäktige har den 26 mars 
2007 antagit detaljplanen. Beslutet 
vann laga kraft den 4 april 2008.
Detaljplan 8b för järnvägsutbygg-
nad vid Älvängen Syd
Miljö- och byggnämnden har den 6 
november 2008 antagit detaljplanen. 
Beslutet vann laga kraft den 2 decem-
ber 2008.
Detaljplan för Kooperativt boende 
vid Furulundsområdet. Målje 1:93 i 
Alafors
Kommunfullmäktige har den 28 au-
gusti 2006 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 18 de-
cember 2008.
Detaljplan för Bostäder inom Skår-
dal 7:2 i Bohus
Miljö- och byggnämnden har den 2 
oktober 2008 antagit detaljplanen. 
Beslutet vann laga kraft den 18 de-
cember 2008.
Detaljplan för Börjessons Mekaniska 
AB, Nödinge 38:24 och
Bil & Däck, Nödinge 38:23
Kommunfullmäktige har den 23 april 
2007 antagit detaljplanen. Beslutet 
vann laga kraft den 21 januari 2009
Detaljplan för Fastigheten Knaptorp 
1:9 och del av fastigheten
Starrkärr 4:48 i Älvängen
Miljö- och byggnämnden har den 6 
november 2008 antagit detaljplanen. 
Beslutet vann laga kraft den 22 januari 
2009
Detaljplan för Del av Nödinge-Stom-
men 1:37 i Nödinge
Miljö- och byggnämnden har den 11 
december 2008 antagit detaljplanen. 
Beslutet vann laga kraft den 3 februari 
2009.
Detaljplan för Ridanläggning vid 
Granåsvägen-Vimmersjön, Nö-
dinge 4:23, 4:26 med flera i Nö-
dinge. Kommunfullmäktige antog 
detaljplanen den 28 maj 2007. Beslutet 
vann laga kraft den 5 februari 2009. 

Den som vill ha ersättning för skador 
på grund av detaljplanen måste väcka 
talan om det vid fastighetsdomstolen 
inom två år enligt 15:e kapitlet plan- 
och bygglagen. Tiden räknas från det 
datum planen vann laga kraft. Om 
skadan rimligen inte kunde förutses 
inom den tiden får talan väckas senare.

Bibliotekens 
nya öppettider 
Huvudbiblioteket Nödinge
Måndag 08.30–19.00
Tisdag 08.30–19.00
Onsdag 10.00–19.00
Torsdag 08.30–19.00
Fredag 10.00–15.00
Lördag 10.00–14.00

Skepplanda bibliotek
Måndag 14.00–19.00
Tisdag 10.00–15.00
Torsdag 10.00–16.30

Surte bibliotek
Tisdag 14.00–19.00
Onsdag 10.00–16.30
Torsdag 10.00–15.00

Älvängens bibliotek
Måndag 10.00–16.30
Onsdag 14.00–19.00
Torsdag 10.00–15.00

Var med och utveckla 

Lyssna på Linda Bowness. 
Kvinnofridskurator i Ale kommun

Ale kommuns webbplats

Testa musikskolan
Du som går i läsår två och uppåt, 
ta med dig en vuxen och träffa 
musikskolans lärare på vår prova-
på-kväll.
Plats: Ale Gymnasium, röda scen, 
Tid: Torsd 26 mars kl 19.00
Läs mer på ale.se

Har du åsikter om Ale-
backens förlängning?
Miljö- och byggnämnden har fått en 
ansökan om bygglov för förlängning 
av Alebacken (före detta Himlaback-
en), etapp två och tre, på fastigheten 
Målje 1:93. Är du berörd och vill 
lämna dina synpunkter är du välkom-
men att göra detta skriftligt senast den 
23 mars 2009 till miljö- och byggför-
valtningen, Ale kommun, 449 80 Ala-
fors. Handlingarna finns på miljö- och 
byggförvaltningen i Alafors.


