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Utställning angående förslag till 
Vindbruksplan  - Tillägg till Ale ÖP 07
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska 
utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av 
vindkraft i kommunen. I planen redovisas möjliga 
områden för vindbruk.

Vindbruksplanen var ute på samråd under tiden 
2009-12-01 till 2010-02-02 och inkomna synpunk-
ter har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. Det nu utställda förslaget har 
sedan samrådsversionen justerats, kompletterats 
och uppdaterats.

Vindbruksplanen ställs nu ut för granskning  
under tiden: 

Under utställningsstiden finns förslaget tillgängligt på: 

 www.ale.se >Bo och    
bygga >Översiktsplanering

Planförslaget kommer att presenteras och diskuteras 
vid ett allmänt möte:

 kl 18.30,  Medborgarhuset, 
Alafors

Den som har synpunkter på förslaget till vindbruks-
plan för Ale kommun kan enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 4:6 framföra dessa 

 till:
Ale kommun, Kommunstyrelsen,  449 80 Alafors
eller via e-post till: kommunstyrelsen@ale.se

Upplysningar om vindbruksplanen lämnas av  
Ann-Marie Carlsson, tfn 0303 33 03 25 

Samhällsplaneringsavdelningen
KOMMUNSTYRELSEN

www.ale.se

NOL. På måndag bildas 
föreningen Ale & Lilla 
Edet Turistorganisa-
tion.

Det är ännu ett steg 
i leaderprojektet ”En 
resa i tiden”.

– Vi samlar nu alla 
intressenter för en 
utvecklad turism i 
Göta älvdalen under ett 
paraply. Tillsammans 
blir vi förhoppnings-
vis attraktivare och 
mer handlingskraftiga, 
säger projektledare Bo 
Larsen.

Enresaitiden.se är en portal 
där turistatttraktioner i Ale 
och Lilla Edet finns samlade. 
I nätverket ingår tolv parter. 
Dessa går nu samman och 
bildar en mer formell enhet. 
Resultatet är en förening 
kallad Ale och Lilla Edet tu-
ristorganisation.

– Den grundläggande vi-
sionen är att utveckla turis-
men i Göta älvdalen. Vi vill 
ganska snart se till att  det 
händer något fysiskt till ex-
empel att en rastplats byggs 
eller att en camping startar 
upp, säger Bo Larsen.

Sevärdheter
Marknadsföring av främst 
Ale och Lilla Edets turistmål 
är ett annat stort område som 
föreningen kommer att för-
söka stimulera.

– Det handlar om att be-
skriva både sevärdheter och 
den fina natur vi har. Vi 

brukar säga att Slottsskogen 
mitt i Göteborg är fantas-
tisk, men stadens turister bör 
också besöka Göteborgs träd-
gård några mil norrut, säger 
Bo Larsen med ett leende.

Lödöse och främst museet 
är en annan tung aktör.

– Det är en viktig historisk 
plats och grunden för Göte-
borgs historia, påminner Bo 
Larsen.

Starkare kontakter
Ett annat viktigt mål är att 
knyta an starkare kontakter 
med till exempel Göteborg 
& Company samt andra part-
ners i Västsverige.

– Det gäller att få alla att 
upptäcka Göta älvdalens till-
gångar så vi kan bli en bety-
dande del i den stora helhe-
ten. På Repslagarmuseet i 
Älvängen har vi redan idag 
utmärkta relationer med Gö-
teborg och dessa kan säkert 
stärkas ytterligare, säger Ales 
museichef, Börje Johans-
son.

Som bas och utgångs-
punkt för turismsatsningen 
i Ale och Lilla Edet ligger 
den gemensamma portalen 
www.enresaitiden.se. 

Behovet av campingplats 
och rastplats dyker tidigt upp 
i alla samtal om turismen i 
Göta älvdalen.

– Det finns ju ingenstans 
att stanna och därför har vi 
blivit en genomfartsled. Det 
är mycket angeläget att vi 
lyckas ändra på det. Jag skulle 
kunna tänka mig en camping-

plats i höjd med Alebacken. 
Perfekt för vintersäsongen 
och nära till Vikingagården 
under sommartid, spånar Bo 
Larsen.

På måndag sätter fören-
ingen Ale & Lilla Edet tu-
ristorganisation sin första 
agenda och det är nog ingen 
sensation om ett av målen 
är att verka för förbättrade 

möjligheter att stanna och 
bo över i Ale och Lilla Edet.

– Först då kommer nä-
ringslivet att se en effekt av en 
ökad turism, därför är detta 
mycket angeläget, avslutar Bo 
Larsen.

&AleLilla
Edet

TURISTORGANISATION

Förening ska leda turismutvecklingen i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale & Lilla Edet Turistorganisation är en nybildad förening 
med målsättning att främja turismutvecklingen runt Göra älv.
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ÖPPET HELA S  MMAREN

FONTÄNER 

FÅGELBAD I NATURSTEN 

MARKSTEN fr /m2

STÖDMUR fr /m2

KLIPP KUPONGEN!
VIT MARMORKROSS 
ALT. SVARTVIT SJÖSTEN

25kg
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ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN:
REDSKAP • BELYSNING  • KRUKOR MM...

– inte bara ett besök – en upplevelse.

MISSA INTE 
VÅR STORA 
PRESENT-

BUTIK!


