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Kompletterande utställelse av arbetsplan
Väg E45, Alvhem – Kärra avseende av- och påfart för södergående trafik vid Alvhem/Tingberg.

Vägverket Region Väst har kompletterat förslag till arbetsplan för 
nybyggnad av väg E45 Alvhem – Kärra avseende av- och påfart för 
södergående trafik vid Alvhem/Tingberg.

Kompletteringen kommer att finnas utställd för granskning under 
tiden 2009-03-30 – 2009-04-17 på följande platser:

Göteborg

 Göteborg

Alafors

För ytterligare upplysningar avseende kompletteringen av arbetspla-

Anmärkningar mot arbetsplanen ska senast den 24 april 2009 ha 

Alvhem – Kärra.

Anmärkningar mot arbetsplanen som inkommer under utställelse-

Vägverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar ska vara så 
smidig, säker och miljöanpassad som möjligt. Vi har an  svar för 
frågor som rör vägar, trafik och trafikanter.

www.vv.se

Ale arbetarekommun

Årsmöte
Lördagen den 21 mars kl. 13.00

Älvsalen Folkets hus, Nol

Årsmötesförhandlingar

Underhållning

Välkomna
Styrelsen

Tisdagen den 10 mars 
avhöll Folkpartiet liberalerna 
Ale sitt sextionde årsmöte i 
samlingssalen på Trollevik. 

De traditionella valen för-
rättades snabbt av Daniel 
Höglund, biträdd av Daga 
Johansson och årsmötessekre-
teraren Jan Samuelsson.

Styrelsen för 2009: Ordfö-
rande Lasse Carlbom, vice 
ordförande Tore Berghamn, 
gruppledare, sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Eva Lans 
Samuelsson, Klas Nordh och 
Andreas Liljekvist.

Till revisor omvaldes Hugo 

Wallberg och Jan Samuels-
son . Valberedningen består 
av Jan Samuelsson och Tore 
Berghamn.

Till  kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Kristna 
liberaler:  Eva Lans Samuels-
son, Liberala kvinnor: Daga 
Johansson,  Kommunalpoli-
tiska rådet: Rose-Marie Fihn,  
Liberala seniorer: Tore Berg-
hamn och Gröna liberaler: 
Lasse Carlbom.

Medlemmar har deltagit i 
ett antal konferenser till exem-
pel den årliga Lundsbrunns-

konferensen, som för varje år 
som går lockar allt fler delta-
gare från hela regionen. 

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. 

Undertecknad informerade 
bland annat om det kommande 
Europaparlamentsvalet i juni 
och Kyrkovalet i september.

Efter årsmötesförhandling-
arna serverades goda smörgås-
tårtor med dryck samt kaffe 
och kakor. 

Ombudsman Ulrik 
Hammar talade om kom-
mande utmaningar för Alli-
ansregeringen i allmänhet 

och Folkpartiet liberalerna i 
synnerhet. Det blev givetvis 
mycket diskussion om årets 
EP-val.  Ulrik avtackades med 
en vårbukett.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att  Eva Lans 
Samuelsson, Jan Samuels-
son, Tore Berghamn,  Lasse 
Carlbom och undertecknad 
uppvaktades med vackra vår-
blommor.

Stämningen var, som van-
ligt, varm och gemytlig med 
en blandning av både skämt 
och allvar.

Rose-Marie Fihn

Liberalernas Årsmöte 2009

Vid det extra fullmäkti-
gesammanträdet den 
13:e mars besluta-

des att Ale kommun stödjer 
inköpet av gammelskogen i 
Verle. Skogen räddas nu från 
avverkning.

– Vi sätter stort värde på 
allt stöd inför köpet av gam-
melskog i Verle. Engage-
manget har varit fantastiskt. 
Det syns bland annat genom 
att vi har fått oerhört många 
fler besök på vår hemsida, 
säger Miljöpartiets ordfö-
rande Marcus Larsson som 
är mycket nöjd med partiets 
tidiga initiativ i frågan. 

I fredags tillkännagav 
Fältbiologerna att man 
skänker 400 000 kr till 

köpet av skogen. Det finns 
fler exempel på enastående 
engagemang från enskilda 
och organisationer. Se bara 
på 13-åriga Lisa som TV 4 
Göteborg uppmärksammat. 

– Det märktes i fredagens 
debatt att många fullmäktige-
ledamöter har stor kunskap 
om skog. Det kunde dock 
anas att en stor del av kunska-
pen bottnar i ett ekonomiskt 
intresse. De som röstade mot 
förslaget att stödja inköper 
verkar se det här mest som en 
vanlig skog där varje träd ger 
sköna hundralappar i plån-
boken, säger Vänsterpartiets 
Göran Karlsson.

För oss i S, V och MP 
handlar det främst om natur-

värdena. I Verle kan naturen 
sköta sig själv och ge livsrum 
för sådant som inte klarar 
sig i en vanlig skog. Här 
fungerar naturens kretslopp. 
En sådan här skog klarar sig 
mycket bättre mot insekts-
angrepp, stormar och andra 
hot eftersom variationen är 
så stor. Ett bevis på naturvär-
dena vi ser i den här skogen 
är att flera rödlistade arter 
(utrotningshotade arter) som 
tretåig hackspett och mindre 
hackspett finns i området. 
Det är precis sådan här skog 
de och många andra arter 
kräver för att klara sig och för 
att vi ska ha ett ekosystem i 
balans.

– Det här är en ovanlig 

skogstyp. Vi i majoriteten 
värdesätter den naturtypen. 
Här kan vi nu ta hand om de 
unika naturvärdena på ett bra 
sätt med en ansvarsfull finan-
siering där Västkuststiftelsen, 
staten via Naturvårdsverket 
och stiftelsen Ett klick för 
skogen står för huvuddelen 
av de 6,5 miljoner skogen 
kostar och Ale kommun 
endast en mindre del. Skog 
och natur är en del av Ales 
kännetecken. Nu kan ett 
angeläget naturreservat med 
unika naturvärden skapas, 
säger kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson (S).

Peter Rosengren (MP)
Jarl Karlsson (S)

Göran Karlsson (V)

Stort stöd för skogen i Verle


