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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Samråd gällande förslag till detaljplan för E 45 genom Göta

Ett förslag till detaljplan för Europaväg 45 genom Göta finns upprättat i juni 2010. 
Planen syftar till att möjliggöra en ombyggnad av E 45 till fyrfältsväg. Den föreslagna 
utbyggnaden har bla till syfte att förbättra en hårt belastad vägsträcka som idag har stora 
säkerhetsbrister samt att stärka konkurrenskraften i Västsverige.

Planen finns utställd för samråd fr.o.m 14 juni t.o.m 11 juli 2010, på nedan angivna 
platser. Kommunen inbjuder allmänheten till samrådsmöte tisdagen den 22 juni 
kl 18.00 i Folkets Hus restaurang, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. 

Den föreslagna användningen överensstämmer med bedömd lämplig användning enligt 
kommunens översiktsplan. E45 är klassad som riksintresse för transporter. Planområdet 
angränsar även till riksintresse för friluftsliv och naturvård. Kommunen bedömer att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör finnas för planförslaget. Parallellt med planarbetet 
tar Trafikverket fram en arbetsplan för utbyggnaden av E45. I samband med denna 
arbetsplan görs en MKB som kan utgöra beslutsunderlag även för detaljplanen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på följande platser: 
- Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet, öppet under kontorstid.
- Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet, bibliotekets öppettider.
Planen finns även tillgänglig på kommunens hemsida, www.lillaedet.se under nyheter.

Vill ni ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun tel 0520-65 95 22
Tea Cole, Ramböll tel 031-335 33 47
Anders Jurin, Norconsult tel 031-50 71 16

Den som har synpunkter på planförslaget skall framföra dessa skriftligen senast 
den 11 juli 2010 till: Lilla Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
463 80 Lilla Edet, eller till mailadress miljo.bygg@lillaedet.se. 

Samhällsbyggnadsnämnden

ALE. Satsningen på 
kraftfulla arbetsmark-
nadsåtgärder har givit 
effekt.

Ungdomsarbetslös-
heten har sjunkit i Ale 
under våren med 2%.

Utvärderingen av det 
världsunika projektet, 
YUP – unga arbetslösa 
personer – fick bästa 
tänkbara betyg.

5,5 miljoner kronor anslog 
kommunstyrelsen till offen-
siva arbetsmarknadsåtgär-
der, främst med inriktning 
på ungdomar 18-24 år. När 
halva året har gått kan kom-
munalråd, Jarl Karlsson 
(S), och arbetsmarknadschef 
Lennart Bergius, göra en 
positiv avstämning.

– Vi har utvecklat vårt 
samarbete med Arbetsför-
medlingen och tillsammans 
känner vi att vi kan erbjuda 
arbetslösa många attraktiva 
alternativ till att gå hemma. 
Det känns gott, säger Jarl 
Karlsson.

En av satsningarna gick 
under namnet YUP och 
byggde på samma meto-
dik som den internationella 
entreprenörsutbildningen 
YEE har gjort under tio år. 
Enda skillnaderna var mål-
gruppen och tidsupplägget. 
En vecka blev istället sex, 
men resultatet var detsamma 
– det vill  säga supernöjda 
deltagare fyllda med fram-

tidstro och stärkt självförtro-
ende.

– Våra kursledare från 
Warwick University blev 
en vecka försenade på 
grund av flygförbudet så det 
som imponerade mest var 
nästan våra egna assistenter, 
Andreas Antelid och Maria 
Broman, som plötsligt fick 
bli lärare. De gjorde ett fan-
tastiskt jobb, berättar Len-

nart Bergius.
Deltagarna fick brain-

storma och ägna sig åt 
mycket problemlösning i 
grupp. Första veckan till-
bringades på Hotell Sjögår-
den på Orust. Kursen har 
haft ett blandat upplägg med 
dels projektjobb dels föreläs-
ningar signerade professor 
Roger Mumby Croft och 
David Cartwright. Utvär-

deringen som gjordes visar 
att deltagarna uppskattade 
engelsmännen, men också de 
svenska ledarna fick högsta 
betyg.

– Väldigt roligt att vi fick 
en så positiv utvärdering 
med tanke på att det var 
första gången som vi testade 
det här konceptet. Nu kör vi 
en ny vända i höst, säger Jarl 
Karlsson.

Satsningen på ungdoms-
jobb har inneburit att 16 
individer har fått anställ-
ning i Ale kommun under 
sex månader. Ungdomsjobb 
kompletteras med att den 
unge förbinder sig att gå en 
så kallad motivationskurs 
och/eller studerar 25%.

– Det är ett bra sätt för oss 
att visa upp att kommuen är 
en intressant arbetsgivare, 

säger Jarl Karlsson.
I sommar startar ett 

stadsnära naturprojekt som 
innebär att tre arbetslösa får 
jobb som arbetsledare. De 
kommer att leda 30 ferie-
arbetare i tre arbetslag med 
uppgift att göra fint på och 
runt Ale kommuns vand-
ringsleder, badsjöar och 
elljusspår.

– Det är ett vinn-vinn-
koncept. där vi ger arbetslösa 
ett riktigt jobb som arbets-
ledare och samtidigt skapar 
välbehövliga sommarjobb. 
Jag är mycket imponerad 
av det här upplägget, säger 
Jarl Karlsson och berömmer 
arbetsmarknadsenheten för 
sitt kreativa tänkande.

Ungdomsarbetslöshe-
ten sjunker nu äntligen i 
Ale kommun. Per sista maj 
noterades 10,9% arbetslösa, 
inkluderat de som är i någon 
form av åtgärd. Samma siffra 
i januari var 12,9%. Totalt är 
arbetslösheten i Ale 6,0%.

– Det mest glädjande när 
vi tittar på statistik är ändå 
det faktum att våra aktiva 
åtgärder har medfört att 
vi har sluppit betala ut en 
miljon extra i försörjnings-
stöd, utan har istället givit 
fler människor en bra syssel-
sättning och en möjlighet att 
betala skatt, säger kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Offensiva arbetsmarknadsåtgärder ger positiv effekt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

YUP – unga arbetslösa gavs möjlighet att under sex veckor lära sig att tänka i nya banor och angripa problem på ett mer 
konstruktivt sätt. Utvärderingen som gjordes bland deltagarna var mycket positiv.

Foto: Frida Rydeling, Ale kommun

USPASTORP. På söndag 
blir det Marknad- & 
Loppisdag i Uspastorp.

Förberedelserna är i 
full gång.

– Vi hoppas på vack-
ert väder och mycket 
folk, säger Kurt Jan-
nesson i arrangörskom-
mittén.

Fjolårets arrangemang blev 
en succé varför det nu blir 
ytterligare en Marknads- & 
Loppisdag på Uspastorp 

Konferens- och Även-
tyrscenter. Pengarna som 
aktiviteten genererar går 
oavkortat till behövande 
kvinnor och barn i Indien.

– Detta är ett välgören-
hetsprojekt och varenda 
krona tillfaller Indien, beto-
nar Kurt Jannesson.

Behållningen i höstas blev 
28 592 svenska kronor. Nu 
hoppas arrangören på något 
liknande.

– Förutsättningarna finns 
definitivt. Vi har fått in väl-
digt många saker till vår 

loppis och ännu mer är på 
väg in. Det är en blandning 
av saker, alltifrån solarium 
till småprylar. Tavlor har vi 
fått in i massor, berättar Kurt 
Jannesson.

Utöver loppis bjuds akti-
viteter i form av fiskdamm, 
fotbollsgolf och poolbad om 
vädret tillåter.

– Sedan håller vi naturligt-
vis serveringen öppen under 
hela dagen, avslutar Kurt 
Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Marknadsdag i Uspastorp
Nu på söndag arrangeras det Marknad- & Loppisdag på Uspastorp Konferens- och Även-
tyrscenter. Kurt Jannesson ingår i arrangörskommittén.               Arkivbild: Jonas Andersson


