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April

Skepplanda  Skepplanda Bygdegård tisdag 17 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Erik Lidberg kommunchef informerar om 

kommunens visionsarbete.

•  Vad vill du ska hända i Skepplanda fram till 2017? Kom och berätta 
hur du vill att Skepplanda ska utvecklas! Ska hastigheten förbi skolan 
sänkas? Hur ska vi få barn och ungdomar att trivas ännu bättre i 
Skepplanda?

Barnfamiljer och ungdomar hälsas särskilt välkomna! Vi kommer att 
erbjuda mycket saft och en särskild barnhörna för barnen under mötet.

Välkomna hälsar
Sven Rydén, Maria Bergérus och Klas Nordh

Nol Nols Folkets Hus onsdag 18 april kl 19.00
• Kommunalråd Mikael Berglund informerar om VISION ALE 2025.

• Vad vill du ska hända i Nol fram till 2017?

• Aktuella ärenden från vår ”att göra lista”.

Vi bjuder på fika!

Välkomna önskar 
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och Sten-Åke Oveborn

Alvhem Alvhems IK:s klubblokal torsdag 19 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Erik Lidberg kommunchef informerar om 

kommunens visionsarbete.

•  Vad vill du ska hända i Alvhem fram till 2017? 

•  Hur ser lokaltrafiken ut när BanaVäg i Väst är klar? Mikael Ohlsson från 
Västtrafik medverkar.

Välkomna hälsar  Roland Wall och Peter Ohlsson

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 

har utarbetats och finns utställt för granskning 

från och med den 10 april till och med den 

11 maj 2012. Detaljplanen har tidigare varit 

föremål för samråd.

Planområdet ligger vid Göta Älv i den västra 

delen av Surte samhälle. I öster gränsar Norge-

Vänernbanan och E45. Idag pågår en omfattande 

marksanering inom området. Detaljplanen 

bekräftar den hittillsvarande markanvändningen 

båtuppläggning, båttvätt mm och redovisar 

byggrätter för byggnader motsvarande de 

som fanns innan nu pågående marksanering. 

Ett naturområde längs älven säkerställer 

allmänhetens tillgänglighet till stranden. 

Planförslaget är förenligt med kommunens 

översiktsplan, Ale ÖP – 07.

Planförslaget bedöms kunna innebära betydande 

påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med 

mark, vatten eller andra resurser enligt 5 kap 18 

§ i PBL, varför en miljökonsekvens-beskrivning 

har upprättats. Närheten till Norge-Vänernbanan 

innebär att en riskanalys har utförts och åtgärder 

har inarbetats i planen.

Samtidigt med planförslagets antagande kommer 

strandskyddet att upphävas inom planområdet. 

Ett upphävande bedöms inte innebära några 

negativa konsekvenser i förhållande till tidigare.

Detaljplanen finns utställd för granskning på 

följande platser:

•   Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

Alafors 

(expeditionstider mån -  fre kl 08.00-16.00)

•  Kommunledningskontoret, Nödinge 

(expeditionstider mån-fre kl 08.00-16.00)

Planhandlingarna finns även tillgängliga på 

kommunens hemsida: www.ale.se på följande 

sökväg: > Bygga, bo och miljö > Planer och 

byggprojekt > Pågående planer > Detaljplan för 

småbåtshamn i Surte inom fastigheten Surte 2:38

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 

Samhällsbyggnadsnämnden, Ale kommun, 

449 80 Alafors, senast den 11 maj 2012. Den 

som inte framfört skriftliga synpunkter senast 

under utställningstiden kan förlora rätten att 

senare överklaga ett eventuellt beslut att anta 

detaljplanen. Vill du ha ytterligare information 

eller har frågor till oss, är du välkommen att 

kontakta kommunens handläggare Bo Harlén  

tel 031-50 71 20 eller via e-post:  

bo.harlen@norconsult.com

Kungörelse
Utställning av detaljplan för småbåtshamn i Surte,  inom fastigheten Surte 
2:38, Ale kommun, Västra Götalands län,  samt upphävande av strandskydd 
inom samma område. 

Årsmöte
Ale Kulturskolas intresseförening inbjuder till årsmöte måndag 16/4 
kl 18.30, Ale gymnasium.

Välkomna med anmälan till, lauraobrien@telia.com eller tel 0303-33 63 64

Alla intresserade välkomna!

PÅ GÅNG I ALE

PÅSKLOV ÄR SPÄNNINGSLOV
Blodet droppar
Ett spökäventyr med 
Bröderna Berg. Det 
kommer underliga 
ljud från källaren. 
Bondebröderna Nisse, 
Ove, Börje och Zeke Berg 
smyger försiktigt ner för 
att se vad det är. Är det 
måhända råttor? Eller 
kanske hemska spöken? 
Nere i källaren står en 
mystisk låda…
Pris 50 kr passar åldrarna 5-10 år.
>> Lördag 14 april kl 14 00 Teatern Ale gymnasium 

VANDRINGSUTSTÄLLNING
Vandringsutställning som visar Johan Perssons bilder. 
Utställning har gjorts i syfte att stärka kampen för Johan 
Persson och Martin Schibbye som sitter fängslad i Etiopiten. 
De fängslades då de var där för att fotografera men togs av 
polis och blev dömda för terrorism.
Utställningen invigs den 13 april kl 13.00 av Ragnhild 
Kappelmark enhetschef för kultur

AFTER WORK 
FÖR KVINNOR MITT I LIVET
Upptäck fler exotiska frukter
Intresset ökar för exotiska frukter. De ger en spännande 
touche åt desserter, bakverk, glass och mycket annat. Vi får 
inspiration och smakprov tillsammans med dietisterna Jenny 
Sallander och 
Kristine Arhage.
>> Måndag 16 april 18.30 i Starrkärrs Församlingshem

BABYMASSAGE
Välkommen att lära mer om  
massage för Din baby.
För information och anmälan ring leg sjuksköterska och 
certifierad instruktör Birgitta Liljeqvist tel: 0704-61 08 41. 
Avgift: 350:-
>> Onsdag 12.00 –ca 13.30. Start 25 april
Älvängens Missionskyrka
Kursen ges i samverkan mellan Rådet för Hälsa och Trygghet 
och BILDA.

BORGEN PÅ LOHOLMEN  
OCH GRÄFSNÄS SLOTT
Föreläsning på Skepplanda bibliotek
Arkeologiska dykningar och utgrävningar vid den 
medeltida borgen på Loholmen har gett oss ny kunskap om 
föregångaren till Gräfsnäs slott.
Erik Samuelsson från projektet Greve Gomer berättar och 
visar bilder från förra årets upptäckter.
Fika / inträde 40:-.
>> Måndag 16 april kl 19.00. Skepplanda Bibliotek
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Ale kommun,  
Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRFATTARFRUKOST MED 
MARIE HERMANSON
Frukost är framdukad från kl 9.30. Marie Hermanson 10.00.
Entré 80 kronor. Biljetter finns att köpa på biblioteket från 
31 mars.
>> Lördag 21 april Ale bibliotek, Nödinge.
Arrangörer: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan


