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Lennart Nilsson redogjorde för bostadsutbyggnaden i Nol-Nödinge.

Trygghetsvandring väntar i Nol
NOL. Trygghet och 
bostadsutbyggnad.

Nolborna fick mycket 
information till livs på 
tisdagens ortsmöte.

– Fast nästa gång 
kräver vi att polisen 
närvarar, sa en uppre-
tad nolbo.

Nolborna har önskat polisens 
deltagande under ett antal 
år. I vår fick de nöja sig med 
Lotti Klug, brottsförebygga-
re i Ale kommun.

– Brottstrenden i Nol är 
inte särskilt anmärknings-
värd. Ni ligger bra till i för-
hållande till orter som Nö-
dinge och Älvängen som 
alltid toppar statistiken, be-
rättade Klug och fortsatte:

– Villainbrotten ökar just 
nu och ett effektivt botmedel 
är grannsamverkan. Hör av er 

till mig om ni är intresserade 
i ert område.

Till hösten planeras en 
trygghetsvandring i Nol. Då 
medverkar polisen, rädd-
ningstjänsten och represen-
tanter för park- och gatuav-
delningen i Ale.

– Syftet är att tillsam-
mans med er gå en prome-
nad i Nol och notera plat-
ser där ni anser att åtgärder 
bör vidtas. Det kan handla 
om gatubelysning, dålig sikt 
eller annat som gör att ni 
inte känner er säkra. Allt do-
kumenteras på en åtgärdslis-
ta, en del kan ordnas omgåen-
de andra behov får vi bevaka 
och fixa när tillfälle ges. Ef-
tersom ni kan Nol bäst behö-
ver ni gå med oss, marknads-
förde Lotti Klug.

Lennart Nilsson från 
Samhällsplaneringsavdel-
ningen redogjorde sedan för 

den planerade utbyggnaden 
mellan Nol och Nödinge.

– Till hösten hoppas vi 
kunna ha en utställning över 
Ale Höjd (Hallbacken) där 
350-400 bostäder planeras. 
Det är ett kuperat och ut-
manande område att bygga 
i, men Skanska, Derome och 
Sverigehuset har antagit upp-
draget, sa Nilsson.

Brandsbobergen som an-
gränsar till Ale Höjd och 
sträcker sig bort till Ale El-
förening är också planerat för 
bostäder. Här tas en fördju-
pad översiktsplan fram just nu 
och här kan 500-600 bostä-
der få rum.

– Vi vill också att kraft-
ledningen förbi Kärrvägen 
grävs ner, vilket skulle göra 
det möjligt att exploatera i det 
området, sa Lennart Nilsson.
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Publikrekord i Starrkärr
STARRKÄRR. Vind-
bruksplanen i Ale 
kommun har väckt 
debatt.

Den låg också till 
grund för publikre-
kordet när Starrkärr-
Kilanda bjöd in till orts-
utvecklingsmöte.

– Ett fantastiskt bra 
möte, konstaterade 
ordföranden Sune 
Rydén (KD).

125 personer trängde sig in i 
Starrkärrs bygdegård för att 
ta del av informationen kring 
Vindbruksplanen i Ale. Det 
var i huvudsak Samhällspla-
neringsavdelningens Ann-
Marie Carlsson och Läns-
sytrelsens Torsten Carlsson 
som svarade för det formel-
la innehållet. Efter en längre 

faktagenomgång blev det tid 
för frågor.

– Det finns en oro för 
buller, skuggor, ett sjunkan-
de fastighetsvärde och att 
landskapsbilden ska förstö-
ras, säger Sune Rydén till lo-
kaltidningen.

Ale har likt övriga kom-
muner i landet tagit fram en 
plan för hur vindkraft skulle 
kunna byggas ut. Av denna 
framgår också att ljudnivån 
inte får överskrida 40 db på 
500 meters avstånd.

– Vi ställer större krav här 
än vad många andra kommu-
ner gör, säger Sune Rydén.

Mötesdeltagarna fick 
också information om vad 
som gäller för att överklaga 
ett eventuellt bygglov.

– Än så länge finns det inga 
inlämnade ansökningar, men 
om och när dessa kommer 

finns det som vanligt möjlig-
het att överklaga för de som 
blir berörda, menar Sune 
Rydén.

Diskussionerna om vind-
kraft i Ale kommer att fort-
sätta.

– Det här är något nytt 
och främmande så frågorna 
är med all rätt många, men 
dialogen fördes i en god anda 
och det uppskattade alla in-
blandade, avslutar Sune 
Rydén.

Kilanda byalag som verkar 
för en gång- och cykelväg till 
den kommunala badplatsen 
vid Hultasjön, fick ett avvak-
tande svar. Det är Vägverkets 
väg och resurser saknas.
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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu

Lösgodis

495

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 24/4. Reservation för slutförsäljning

/hg

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu

Abba sill i glas
210-240g, max 1 erbj/kund

3 för 25:-
Just nu

Färsk Lammstek
Nya Zeeland

129:-
Just nu

/kg

Vi har Påskmaten

Just nu

Just nu

Just nu

Just nu

Just nu

/kg

Just nu

Benfri Kotlett i bit
Svenskt kött styckat i butiken

5990
/kg

/fpn

Äpplen 
Golden Delicious 
max 3 kg/kund, Italien

10:-/hg

Gröna kärnfria Druvor 
ask 500g, Chile/Indien, max 2 per 
kund

1495

Potatis
Asterix

395
/kg

kgkg

Gäsene Hushållsost
ca 2kg.

4995

Fläskfilé
Danish Crown, Ursprung 
danmark, max 2 förp/kund.

4995

Skärtorsdag: 8-22
Långfredag: 8-22
Påskafton: 8-18

Påskdagen: 10-22
Annandag påsk: 8-22

Grillbricka
590g, olika kryddade korvar

25:-/fpn

/kg

Med manuell 
delikatess 

& självscanning. 

Välkomna!


