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KUNGÖRELSE
Ansökan om förhands- 

besked på fastighet  

Ranneberg 1:2 har  

inkommit till byggnads-

nämnden Ale kommun. 

Plats för byggnation är i 

Ranneberg/Kollanda ca 200 

m norr om fotbollsplanen 

vid korsningen.

 

De som anser sig berörda 

bereds tillfälle att lämna in 

synpunkter till Ale kommun. 

Synpunkter ska vara  

inlämnade skriftligt senast 

2012-07-13 till Sektor  

samhällsbyggnad, Plan- och 

Bygg, 449 80 Alafors.  

Handlingarna finns  

tillgängliga på Sektor  

samhällsbyggnad,  

kommunhuset Alafors.

Asfalteringsarbeten 
i Nödinge

UT och NJUT

Vi vill önska en skön och härlig sommar till alla våra 

entusiastiska frivilligarbetare som förgyller tillvaron för alla som 

är boende på Klockareängen.

Ni skall veta att ni är guld värda. 
/Personalen på Klockareängen

Under vecka 31 planerar vi 

att påbörja arbeten med 

asfaltering på flera gator i 

Nödinge. Arbeten kommer att 

ske på följande gator: Rödjans 

väg, Gamla Kilandavägen 

från Kyrkvägen och västerut 

till vändplanen, Ängarnas 

väg, Pigegårdsvägen och 

Tornvägen. Under arbetet 

kommer det att finnas 

flaggvakter som styr trafiken. 

Arbetet planeras att pågå 

fram till och med v.33 och vi 

ber er vara försiktiga när ni 

rör er i området samt att ni 

respekterar flaggvakternas 

direktiv. För mer information 

ring enheten för infrastruktur 

0303-330000. Botanisera i natur- och kulturguiden på Ale kommuns hemsida 

och ta dig ut till de elva stigarna.

�� Fågeldammarna i Surte

�� Vinningsbo Dalar och 

Björkärrsäng  i Bohus

�� Kilanda

�� Prästalund i Starrkärr

�� Rannebergsstigen i 

Älvängen

�� Rapenskårs natrureservat

�� Skepplanda Gravfält

�� Stora Kroksjän, Risveden

�� Stugåsberget

�� Vadbacka

�� Verle gammelskog

Mer information www.ale.se, klicka på  Byggga bo och miljö, klicka 

på  Natur- och kulturguide.

Till alla frivilligarbetare 
på Klockareängen

Ale kommunfullmäktiges 
enhälliga beslut om höjd 

va-taxa har nått aleborna. 
Beslutet motiveras med ett 

kraftigt behov av underhåll 
och renovering av det kom-
munala vattensystemet.

– Tyvärr är underhål-
let av våra vattenledningar 
eftersatt. Jag ska inte skylla 
på någon, utan vi kan bara 
konstatera att något måste 
göras. Om vi inte renoverar 
och byter dåliga vattenled-
ningar kan det få ödesdigra 

konsekvenser för aleborna. 
Dessvärre är detta kostsamt 
och vi måste solidariskt hjäl-
pas åt, säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt (AD).

Kritiken om den bristfäl-
liga informationen är han 
medveten om.

– Och jag beklagar verk-
ligen att vi har brustit där. 

Det har inte skötts på ett 
tillfredsställande sätt av våra 
tjänstemän.

En ny va-taxa i Ale 
kommun antogs av Ale kom-
munfullmäktige i mars och 
beslutet var enhälligt.

På förslag av Rolf Gus-
tavsson (S) beslutades att 
taxan skulle gälla från 1 april 
2012 året ut.

– Eftersom Samhälls-
byggnadsnämnden har fått 
i uppdrag att ta fram en 
VA-plan 2050 är det tro-
ligt att den kommer att ha 
vissa inslag som kommer att 
påverka taxan, menade Gus-
tavsson.

ALE. Till hösten 
kommer troligtvis val-
frihet inom hemtjäns-
ten att införas i Ale. 

Det stod klart efter 
ett nämndbeslut i ons-
dags.

De rödgröna parti-
erna, som reserverat 
sig mot förslaget hela 
vägen, fortsätter att 
visa sitt ogillande. 

I förra veckan beslutade 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden att arbetet 
med att införa LOV – Lagen 
om valfrihet inom hemtjäns-
ten i Ale fortsätter och tro-
ligtvis blir verklighet i slutet 
av året. 

Det innebär att de som 
genom biståndsbeslut har 
hemtjänst själva ska få välja 
utövare. Förutom den 

kommunala verksamheten 
kommer man även att kunna 
välja bland ett antal privata 
företag som uppfyller kom-
munens krav.

Går allt enligt den 
borgliga alliansens planer 
kommer företag att kunna 
lämna ansökan till kommu-
nen från 1 november. Däref-
ter räknar man med att bru-
karna ska kunna välja utövare 
fritt från 1 december. Även 
de som redan har beslut om 
hemtjänst får erbjudande om 
att göra ett nytt val. 

Ett förfrågningsunder-
lag som ska användas för att 
beskriva kraven på företagen 
har tagits fram.

Skilda åsikter
Många turer har hittills gått 
gällande förslaget som helt 
splittrar de politiska blocken. 

Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
gläds åt att arbetet med att 
införa LOV fått klartecken 
att fortsätta:

– Det känns jättebra att vi 
kommit så här långt. Kom-
munen kan inte veta vad som 
är bäst för brukaren, det kan 
bara den enskilda personen 
avgöra. Vi vill uppmuntra 
vårdpersonal till att starta 
företag och kommer därför 
att vara generösa med tjänst-
ledighet. Nästa steg blir att 
informera aleborna och före-
tag, även utanför kommun-
gränsen.

Nämndens vice ordfö-
rande Eva Eriksson (S) fort-
sätter att visa sitt ogillande.

– Vi har reserverat oss 
hela vägen mot alltihopa och 
Vänsterpartiet har lämnat 

en motion till fullmäktige. 
Vi tycker hellre att man ska 
utveckla hemtjänsten i kom-
munal sammanhållen regi 
där det är närmare till sam-
verkan. En bra hemtjänst är 
viktigare än valfriheten. 

Hon har tillsammans med 
nämndordförande ingått i en 
styrgrupp som arbetat med 
LOV, för att få insyn, även 
om hon egentligen är emot 
hela förslaget.

– Vi har synpunkter på 
flera av punkterna i fråge-
underlaget, bland annat vill 
vi att ickevalsalternativet ska 
vara den kommunala verk-
samheten och inte rullande 
tillfalla de privata företagen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Höjd va-taxa upprör – brister i informationen beklagas

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbets-Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.marknadsnämnden.

ALE. Vattenräkningen från Ale kommun har 
chockat vissa alebor.

Den fasta avgiften har höjts från 1500 kronor 
till 2500 kronor per år.

– Procentuellt är det en skandalös höjning 
och det blir inte bättre av att de har undvikt att 
informera, säger en upprörd alvhemsbo.
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Valfrihet prioriteras inom hemtjänstenValfrihet prioriteras inom hemtjänsten


