
Förbjudet att elda
Eldningsförbud råder i Ale och Kung-
älvs kommun från och med den 27 
april på grund av rådande förhållanden.

Ale kommun, Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge, tfn 0303 33 00 00, e-post: kommun@ale.se, www.ale.se

BESÖK ETT EVENEMANG I ALE

Maj

DET BLOMSTRAR 
KERAMIK OCH KAKELUGNAR
Annika Svenssons keramik byggs, gjuts, 
tummas, kavlas, ringlas och drejas ofta 
till organiska former. Matta ytor ställs 
mot blanka. Kakelugnstraditionen lever 
vidare genom hennes unika kakelugnar, 
spännande hybrider av art nouveau, 
allmoge och masskultur.
Invigning glasbruksmuseet 7 maj 
kl 18.00. Föreläsning om kakelugnar 
kl 19.00. Fri entré vernissagedagen.

TIGGARENS OPERA
En uppsättning i halvmask där ständigt 
aktuella frågor kring kärleken, moralen 
och konsten ställs på sin spets. Här finns 
spirande kärlek, listiga lögner, rövarband 
och korrumption. I denna världens 
första musikal – skriven 1728 – blandas 
hejdlös commédia med nutida allvar, 
tragikomisk udd och mycket skratt!
Teatern, Ale gymnasium. Lör den 9 maj 
kl 19.00. Biljett (förköp): 40 kr ungd 20 kr.

PÅGÅENDE UTSTÄLLNING
Skyttel och pensel. Systrarna Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark ställer ut 
färgsprakande mattor och finstämda akvareller på sin fars gamla tågvirkesfabrik, 
Carlmarks i Älvängen. Repslagarmuseet. 3 maj–7 juni. Fri entré.

Sommarsimskola i 
Skepplanda simhall
Kom på en tio dagars simskola den 12, 15–18, 22–26 juni. Nybörjare – in-
tensivkurs för alla barn födda –02 och tidigare. Anmälan görs till Skepplanda 
simhall, tfn 0303 33 05 09, fram till den 5 juni, mån–fre kl 10.00–12.00 och 
18.00–20.00 Pris: 350 kr per kurs för deltagare. Varje pass är 30 min. Tid: 
kl 10.00–12.00 och 13.00–14.30. Man får själv ta sig till och från simskolan. 
Upplysningar lämnas av simhallen, tfn 0303 33 05 09. Obs! Antalet platser är 
begränsat. Anmälan är bindande. Välkomna! 

Samråd, Tidermans utfyllnadsområde
Ale kommun avser att söka tillstånd till att utföra skyddsåtgärder i och utmed 
Göta älv inför och under marksanering på fastigheten Surte 2:38 (Tidermans 
utfyllnadsområde). Tillståndsprövning av planerade arbeten innefattar: 
•  Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap för arbete 

i vatten i samband med utförande av stabilitetshöjande åtgärder och erosions-
skyddande åtgärder, samt tillfällig grundvattensänkning inför schaktning i 
torrhet.

•  Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap med 
anledning av lokal behandling av förorenat länshållningsvatten samt utsläpp av 
behandlat länshållningsvatten. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har bedömt att verksamheten kan antas inne-
bära en betydande miljöpåverkan och därför ska samråd ske med en utökad krets. 
Syftet med samrådet är att informera och ta emot synpunkter angående planerad 
verksamhet. Ett samrådsunderlag som beskriver verksamhetens lokalisering med 
mera finns att tillgå på kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors. Frågor kan ställas 
till Karin Blechingberg, projektledare, tfn 0303 33 07 12. 

Lämna synpunkter skriftligen, senast den 29 maj 2009, till Ale kommun, Karin 
Blechingberg, 449 80 Alafors.

Kungörelse
Utställning av detaljplan för Lillgårdens förskola, inom del av Nödinge–Stom-
men 1:11 samt 1:124 och 1:55, Ale kommun. Miljö- och byggförvaltningen har 
2008-11-06 upprättat förslag till detaljplan över rubricerat område. Planförslaget 
har reviderats 2009-04-02. Området är beläget i Nödinge samhälle, söder om 
kyrkan och Hållsdammsbäcken och norr om Klockarevägen och bostadsområ-
det Backa Säteri.

Området är inte tidigare detaljplanelagt men ingår som område för allmänt 
ändamål i kommunens översiktsplan, Ale ÖP –07. Planens syfte är att tillskapa 
en byggrätt för en förskola/skola för cirka 120 barn med tillhörande lekytor och 
parkeringsmöjligheter. Planen innebär även att området närmast Hållsdamms-
bäcken planläggs som natur samt att nya ytor för fotbollsplan skapas.

Detaljplanen finns utställd under tiden 5 maj–2 juni 2009 på Medborgarkon-
toret i Nödinge och kommunhuset i Alafors. Upplysningar om planförslaget 
lämnas av planarkitekt Emely Lundahl, tfn 0303 37 12 14, och stadsarkitekt 
Måns Werner, tfn 0303 33 03 22. Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Miljö- och byggnämnden i Ale kommun, 449 80 Alafors, senast den 2 juni 2009. 
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan 
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Kommunfullmäktige 
Välkommen till fullmäktiges möten i 
medborgarhuset den 25 maj, 15 juni, 
31 aug, 28 sep, 26 okt, 30 nov, 14 dec.


