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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Samråd gällande förslag till Detaljplan 
för Klostret 6:76 m fl, Lyckhem

Ett förslag till detaljplan för Klostret 6:76 m fl, 
Lyckhem, finns upprättat i oktober 2011. Planen 
syftar till att möjliggöra att befintlig byggnad byggs 
om invändigt för att kunna användas för bostäder då 
biblioteksverksamheten har flyttat till Lödöse museum. 
I gällande stadsplan anges fastigheten som allmänt 
ändamål. Föreliggande planförslag anger bostads- samt 
centrumändamål.

Den föreslagna markanvändningen överensstämmer 
med bedömd lämplig användning enligt kommunens 
översiktsplan. Planen berör inga riksintressen och 
medför en ur allmän synpunkt god resurshushållning. 
Planförslaget har därför ansetts förenligt med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken.

Detaljplanen är upprättad med enkelt planförfarande 
enligt PBL (1987:10) 5 kap 28 §.

Planen finns utställd för samråd 3 november – 30 
november 2011, på nedan angivna platser. Kommunen 
inbjuder allmänheten till samrådsmöte torsdagen den 
17 november kl 18.00 i Tingbergsskolans matsal, S:t 
Peders väg 15, Lödöse

Samrådsförslaget finns tillgängligt på följande platser: 
-  Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. 

Öppet under kontorstid.
-  Lödöse Museum, Museivägen 1, Lödöse.  

Obs! Ej måndagar.
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 010-615 33 47 Sofia Larsson, Norconsult 
tel 031-50 71 25

Den som har synpunkter på planförslaget skall framföra 
dessa skriftligen senast den 30 november 2011 till Lilla 
Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
463 80 Lilla Edet, eller till mailadress  
miljo.bygg@lillaedet.se. 
Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte 
att lämnas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se
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MÖTE MED
ALE 

DEMENSFÖRENING

Föreläsning med Docent Ingvar Karlsson 
som berättar om utvecklingen inom vård och 

behandling av demenssjukdom

Tisdag 15 november kl 19.00 
i Musiksalen, Ale gymnasium Nödinge

Välkomna

VÅRA PATIENTER
GER OSS TOPPBETYG.
MEN VILL HELST HA
SÅ LITE SOM MÖJLIGT 
MED OSS ATT GÖRA.

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

Både vård och tillgänglighet får beröm i vår 
senaste patientundersökning. Och många 
rekommenderar oss till andra. Allt handlar 
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Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion

Ortsmötet i Starrkärr 
den gångna veckan 
var något av en 

parodi. Mötet inleddes med 
att samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande förkunna-
de att man prioriterar bygg-
nation på landsbygden. En 
byggnation som idag faktiskt 
är större än den i kommu-
nens tätorter. 

Det sades att utflyttade 
barnfamiljer från Göteborg 
uppskattar den fina rofyllda 
uppväxtmiljön för sina barn, 
en miljö fri från kriminali-
tet, knark och annat elände. 
Detta är en mycket klok och 
korrekt analys som lyfter 
fram en av de få konkurrens-
fördelar Ale kommun har, 
nämligen en rofylld och till-
talande landsbygd med rim-
liga tomt- och bostadspriser.

Crossbana i Kollanda
Vad som fick många att lyfta 
på ögonbrynen var det ef-

terföljande tjänstemannaför-
slaget rörandes etablering av 
en cross- och gokartbana i 
Kollanda, mitt ute på lands-
bygden och nästgårds till en 
av Göteborgsregionens mest 
skyddsvärda högmossar. Ar-
gumentet var att Älvängens 
nuvarande crossbana måste 
flyttas för att ge plats åt 
samhällets expansion. 

Då oroade Kollandabor 
undrade om Kollanda verk-
ligen var rätt plats för en 
motorsportsanläggning sva-
rade tjänstemannen mäs-
trande att ”det är bättre att 
fem hus drabbas, än att hela 
Älvängens expansion brom-
sas”. Ett annat argument var 
att ”crossbanan smälter in 
i redan befintlig grustäkts- 
och cementindustri”. 

Något som inte stäm-
mer då verksamheten på 
en cross- och gokartbana 
främst är förlagd på kväl-
lar och helger. Tider då in-

Det finns för mycket 
pengar att tjäna på 
vindkraft för att 

man skall kunna föra en ärlig 
debatt.

Det visade sig på ortsut-
vecklingsmötet i Starrkärr 
den 26 oktober.

Det är flera hundra hushåll 
på orten som drabbas negativt 
om det byggs vindkraftverk i 
Alefjäll. Det är en minoritet 
som tjänar pengar på om det 
byggs vindkraftverk i Alefjäll. 
Minoriteten/exploatörerna 
utgörs av ett tiotal hushåll. 
För exploatörerna är det vik-
tigt att bagatellisera befintliga 
värden som tystnad, natur, 
boende, fastighetsvärden, 
begränsad byggnation och 
avstyckning. etcetera. Mino-
riteten/exploatörerna vill för-
ringa buller, ljusblinkningar, 
skuggor, rörelse och reflexer 
från vindkraftverk.

Exploatörerna påstår, 
kanske med viss rätt, att de 
gör det för miljöns skull 
men tiger om den miljö som 
måste offras. Exploatörerna 
kan även hävda att de har 
ett generellt stöd genom 
kommunens vindbruksplan. 
Exploatörerna kan även hävda 
att de har ett generellt stöd 
från regering och riksdag. 
Exploatörerna skaffar sig stöd 
från utsocknes exploatörer/
vindkraftbolag som driver 
deras och sina egna ekono-
miska intressen.

På ortsutvecklingsmötet i 
Starrkärr fick vi inte så tyd-
liga svar på våra frågor, men 

en säljare från LRF sa med 
eftertryck att det vore bra 
om vindkraftverken avlivade 
tranorna. Man kan undra vad 
representanten från Triventus 
tycker om att förknippas med 
sådana uttalande och med 
Vind i Ale. 

Till slut blir det en strikt 
juridisk fråga långt bort från 
ortsutvecklingsmötet i Starr-
kärr. Då får vi, Länsstyrelsen 
och kommunen en möjlighet 
att förhålla oss till miljökon-
sekvensbeskrivningen, foto-
montage, bullerberäkningar, 
synbarhetskartor med mera.

En viss skepsis till under-
laget är befogad eftersom den 
som beställer utredningen 
önskar att resultatet skall 
tjäna det egna syftet. Det är 
möjligt att det inte är en muta 
om Ale El erbjuds att köpa att 
halvt vindkraftverk av exploa-
törerna men det är ett grovt 
övertramp.

Det olustiga är att exploa-
törerna säljer fjädrarna innan 
tjädern är skjuten. Vad som 
kommer att hända med Ale-
fjäll är fortfarande en öppen 
demokratisk fråga.

Ing-Marie Nordenborg 
Uspastorp, Område C

Birgit Andersson 
Ölanda, Område D

Rut Jansson 
Järnbo, Område E

Kan man köpa demokrati?

Parodin i Starrkärr
dustrin står tyst och stilla. 
Man gör sken av att det inte 
finns några alternativ, vilket 
inte är sant. Från Älvängen 
är avståndet till Lilla Edets 
crossbana (mellan Göta och 
Lilla Edet) tidsmässigt jäm-
förbart med avståndet till 
Kollanda.

 
Gigantiska industri-
områden kring Ryd

Nästa avhandlade fråga på 
mötet, industriområdet för 
vindkraft kring Ryd, för-
stärker bilden av kommu-
nens gynnande av särintres-
sen på landsbygdsbornas be-
kostnad. Här har kommu-
nen släppt ut anden i flaskan 
genom att via sin vindbruks-
plan bana väg för pengasuk-
tande markägare att indu-
strialisera landsbygden kring 
Ryd med minst 12 styck-
en 200 meter höga kraftverk 
(med tillhörande buller, ljus-
effekter och skyddsavstånd 
för allmänheten). 

Kommunen vill att 
verken placeras inom en 
radie på 3.5 km från Ryd, 
vilket innebär att i stort sett 
var enda hushåll från Ki-
landa i norr till Sandsjödal i 
söder kommer att påverkas i 
en eller annan utsträckning. 
Det kommunala beslutet om 
att göra landsbygden på Ale-
fjäll till industriområde för 
vindkraft går stick i stäv mot 

politikernas ambition att ut-
veckla Ales landsbygd med 
husbyggnation och måna 
om bygdens invånare. 

Tack vare vindbrukspla-
nen har byggförbud införts 
på flera kvadratkilometer av 
landsbygden, vilket de facto 
innebär ren markkonfiska-
tion för många markäga-
re som levt i generationer i 
bygden. Ett ingrepp i en en-
skild markägares egendom 
som historiskt sett saknar 
motstycke.

 
Mer demokrati och 

mindre särintressen
Politikerna har dock en 
möjlighet att rätta till sina 
misstag genom att i god de-
mokratisk anda verkligen 
börja lyssna på landsbygdens 
folkvilja och sluta gynna pri-
vata särintressen. Det ligger 
i allas intresse att vi får 
igång en dialog värd namnet 
mellan folkvalda och folk. 

Ales bruksortstid är förbi 
med patroner som pekar 
med hela handen och folk 
som står med mössan i hand. 
Samtliga partier är varmt 
välkomna till nästa ortsmö-
te i Starrkärr. Ett möte där 
vi alla sitter ner och samta-
lar utan vare sig podier eller 
mikrofoner.

Oroad landsbygdsbo 
och före detta miljöpartist


