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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse om utställning
Detaljplan för Station Lödöse Södra
Ett förslag till detaljplan för Station Lödöse Södra, upprättat 2010-02-01 finns 
utställt för granskning 10-02-19 – 10-03-19, på nedan angivna platser.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av ett stationsområde, med 
pendelparkeringar samt angöringsytor för buss, bil och cykel, vid det nya 
dubbelspåret, Norge – Vänerbanan som anläggs i anslutning till befintligt spår. 
Planområdet är beläget strax norr om befintlig plankorsning mellan väg E45 och 
järnvägen mellan Alvhem och Lödöse.

I gällande översiktsplan från 1993 anges större delen av det aktuella området som 
område med natur-, kultur och friluftsintresse.

Fastigheter som kommer att beröras av inlösen: Kroken 13:1, Tingberg 1:5, 
Spetalen 1:4 och Tingberg 1:20. Anläggningssamfällighet som berörs av planens 
genomförande: Ale Videkärr GA:1

Detaljplanen finns utställd för granskning på följande platser:
 • Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet, öppet under kontorstid
 • Lödöse Museum, Museivägen 1, Lödöse, öppet tis-lör 11-16, sön 12-17.

Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun tel 0520-65 95 22
Martin Nord, Norconsult, tel 031-50 71 21

Skriftliga synpunkter skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda 
senast 2010-03-19. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkterna 
sammanställs i ett utlåtande. Efter vägning av inkomna synpunkter förs planen upp 
för antagande.

Postadress: Lilla Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 463 80 Lilla Edet
Tel: 0520-65 95 00, Fax: 0520-65 74 20, 
E-post: miljo.bygg@lillaedet.se, Hemsida: www.lillaedet.se

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

LILLA EDET. Socialde-
mokraterna rustar inför 
valet.

Tisdagen den 23 
mars håller partiet års-
möte.

Huvudtalare är Gert-
Inge Andersson, som 
den 15 mars slutar upp-
draget som kommun-
styrelsens ordförande 
i Trollhättan för att bli 
regionstyrelseordfö-
rande i Västra Göta-
land.

Oppositionsrådet Madeleine 
Dahlgren (S) är mycket nöjd 
över att ha lyckats få Troll-
hättans starke man under 
många år, Gert-Inge Anders-
son, som gäst vid årsmötet 
om en månad.

– Det är en mycket kom-
petent och samarbetsvillig 
politiker och han kommer 
att göra ett utmärkt jobb i 
regionen. Infrastruktur och 
utvecklingsfrågor tror jag 
kommer få större genomslag 
med Gert-Inge på posten, 
säger Madeleine Dahlgren.

I samband med årsmötet 
kommer Socialdemokraterna 
att fastställa sina kandidater 
till fullmäktigelistan.

– Det är viktigt att väl-
jarna så tidigt som möjligt får 
ett ansikte på vilka personer 
som kandiderar till fullmäk-
tige, nu när vi ska plocka fler 

mandat, säger Dahlgren.
Årsmötet kommer också 

att anta ett lokalt handlings-
program för den kommande 
mandatperioden.

Känner du dig taggad 
inför valrörelsen?

– Ja, verkligen! Jag älskar 
valrörelsen, det är en tid då 
man träffar mycket folk och 
får anledning att vässa sina 
argument. Det gäller att vi är 
övertygade och övertygande 
i det vi för fram. Alla löften vi 
går ut med ska kunna infrias 
den dag vi får makten, säger 
Dahlgren.

Hur tycker du att par-
tiledningen med Mona 
Sahlin i spetsen sköter sig?

– Jag tycker att hon har 
startat bra, men hon har 
ännu mer att ge. Det är jag 
alldeles säker på. Mona ett 
annat ledarskap jämfört med 
Göran Persson. Hon omger 
sig med medarbetare som 
också får möjlighet att synas 
i olika sammanhang.

Vad blir den viktigaste 
frågan på riks- och lokal-
nivå?

– Fokus kommer att ligga 
på arbetsmarknadsfrågor. 
Lokalt kan vi påverka hur vi 
ska avsätta resurser och vilka 
åtgärder som behöver vidtas 
för att få fler i sysselsättning, 
framförallt våra ungdomar. 

Är det något annat som 
ligger på agendan för Soci-

aldemokraterna i Lilla 
Edet för tillfället?

– Vi har en fråga som är 
oerhört angelägen och det är 
om Miljöpartiet i Lilla Edet 
ska göra som på riksnivå och 
ansluta sig till Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet 
eller hålla fast vid den bor-
gerliga alliansen. Frågan är 
ställd till Tommy Nilzén 
som har lovat att återkomma 
med besked med det sna-
raste, avslutar Madeleine 
Dahlgren.

Socialdemokraterna rustar inför valet
– Gert-Inge Andersson gästar årsmötet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den blivande regionstyrelse-
ordföranden i Västra Göta-
land, Gert-Inge Andersson, 
kommer till Socialdemokra-
ternas årsmöte i Lilla Edet.
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GÖTA. Hemsidor med 
konstnärlig prägel.

Det är vad Moradi Art 
& Design erbjuder sina 
kunder.

– Kombinationen 
konstnär och webb-
designer ger förhopp-
ningsvis en förhöjd 
kvalitet, säger Mahnaz 
Moradi.

Mahnaz Moradi är ursprung-
ligen från Iran, men har bott i 
Sverige i över 20 år. De första 
tre åren tillbringade hon i 
Jämtland innan flyttlasset 
gick söderut till Göteborg. 
För ett och ett halvt år sedan 
bestämde sig familjen för att 
köpa hus i Göta.

– Här trivs vi alldeles 
utmärkt. Det är naturskönt, 
men samtidigt har man när-
heten till storstaden, säger 

Mahnaz.
Under sin tid i Sverige har 

Mahnaz hunnit utbilda sig 
såväl till datasystemutveck-
lare som konstnär.

– Under flera år var jag 
anställd som IT-konsult och 
arbetade på flera stora före-
tag. När konsultfirman lade 
ner avdelningen i Göteborg 
bestämde jag mig för att söka 
in på konsthögskolan. Min 
fil. kand tog jag i maj 2008 
och förra hösten avslutade 
jag magisterprogrammet, 
berättar Mahnaz.

Taggad
Taggad att återgå till arbetsli-
vet föddes idén att starta eget 
och förena sin utvecklade 
kompetens inom datavärlden 
respektive konstnärskapet. 
Mahnaz tankar fick också 
positivt gehör hos Nyföreta-

garcentrum. Den 1 februari 
registrerade hon Moradi Art 
& Design.

– Behovet att synas på 
internet ökar ständigt. 
Kataloger och pappersin-
formation används mindre 
och mindre. Man använder 
internet för mer eller mindre 
allt, bland annat för att söka 
information och kunskap, 
säger Mahnaz.

Det är här som hennes 
nystartade företag kommer 
in i bilden. Hon vill kunna 
erbjuda företag sina tjänster, 
att få till stånd informativa, 
strukturerade och samtidigt 
stilfulla hemsidor.

– Jag är beredd att skapa 
allt från grunden enligt 
kundens önskemål. Jag skri-
ver, tar bilder och så vidare. 
Jag hjälper givetvis till med 
domännamn och kontinu-

– Webbdesigner som startat eget företag

I GÖTA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Många av våra ungdomar 
saknar sysselsättning. I vår 
kommun stiger ungdoms-
arbetslösheten precis som 
i hela vår arbetsmarknads-
region. 

Under de senaste åren 
har inte vår kommun an-
ordnat några feriearbeten 
för våra yngre ungdomar. 
I en kartläggning i Göte-
borgsregionens medlems-

kommuner framgår det att 
vi var den enda kommun 
som inte hade detta 2009. 
Inga signaler om att införa 
det eller ens diskutera det 
har märkts av.

Som ett exempel kan 
nämnas att Ale kommun 
anordnar 500 feriearbe-
ten i år mot de 207 de hade 
2009.

Med hänvisning till 

ovanstående föreslår vi: 
Att inrätta minst 30 fe-

riearbetsplatser under 
2010. Att det erbjuds ung-
domar som avslutat sitt 
första gymnasieår, samt att 
tidsperioden är tre veckor 
och följer gällande avtal.

För socialdemokraterna
Madeleine Dahlgren

Socialdemokraterna motionerar om feriearbeten

erlig uppdatering av sidan, 
säger Mahnaz och fortsätter:

– Det jag tror många före-
tagare kommer att uppskatta 
är att kontakten sker med en 
enda person. Det är jag som 
gör allt.

Jobba hemifrån
Mellan företagsbesöken 

Mahnaz Moradi har precis startat eget företag, Moradi Art & Design, som erbjuder hemsidor 
med konstnärlig prägel.

kommer Mahnaz Moradi 
kunna sköta de flesta arbets-
uppgifter hemifrån. Faktum 
är att hon redan har fått en 
hel del förfrågningar.

– Jag ser Göteborg i söder 
till trestadsområdet i norr 
som mitt arbetsfält. För-
hoppningsvis kan det bli 
något riktigt bra av det här 

och jag kan syssla med det jag 
tycker är allra roligast i livet, 
avslutar Mahnaz Moradi.

Hemsidor med konstnärlig touchHemsidor med konstnärlig touch


