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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

Telefon 0733-91 90 14 • www.greenpeak.se

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

NÖDINGE. Fyra tjejer 
från Omvårdnadspro-
grammet på Ale gym-
nasium förenar nytta 
med nöje och inkluderar 
en Indienresa i sitt 
projektarbete.

– Det blir en upple-
velse för livet som man 
tar med sig i framtida 
jobb, säger Sara Jo-
hansson.

Det blir en annorlunda 
nyårsafton för Sara Johans-
son, Nadja Bitar, Julia 
Sundström och Therese 
Kölborg. De kommer näm-
ligen att fira in 2013 i Goa. 
Den 29 december lyfter 

planet och en två veckor 
lång vistelse i Indien tar sin 
början. 

De kommer att jobba som 
volontärer och ta hand om 
barn på ett barnhem, men 
första veckan blir en intro-
duktion till den indiska kul-
turen. De kommer att ta del 
av både historien och tradi-
tionerna och testa exempel-
vis yoga. 

– Det började med att 
vi ville åka någonstans och 
samtidigt göra nytta. För-
utom barnhemmet hoppas 
vi även på att kunna besöka 
ett kvinnocenter och ett äld-
reboende för att få mer erfa-
renheter med oss, säger Sara 

och Nadja tillägger:
– Vi kommer att undersöka 

vilka de största skillnaderna 
är mellan Indien och Sverige 
när det gäller omsorg. Vi vill 
uppleva kulturen och se hur 
de lever, exempelvis hur det 
fungerar med kastsystemet 
och så vidare. Sedan ska det 
bli väldigt roligt att jobba 
med barnen. 

När de i maj ska presentera 
sitt projektarbete kommer de 
att ha väskan full av nya erfa-
renheter och perspektiv som 
de kommer att berätta om 
för Ale gymnasiums elever 
och lärare.

Ansökans omfattning
Den planerade verksamheten omfattar täkt av 5 miljoner ton sand och grus under en 
tidsperiod av 15 år och med ett maximalt årligt uttag om 350 000 ton. Verksamheten 
kommer att bedrivas i två delområden med brytning under grundvattenytan. Vidare 
omfattar den planerade verksamheten införsel, mellanlagring och återvinning av 
50 000 ton entreprenadberg per år, 5 000 ton matjord per år samt anläggning för 
sortering och krossning.

Mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och miljöpåverkan har tagits fram. Önskar ni ytterligare information eller om 
ni vill ta del av samrådsunderlaget ombeds ni kontakta Torbjörn Andersson, 
WSP Environmental, på telefon 036-17 16 70 eller via e-post 

nedladdning via Bolagets hemsida, www.jehander.se.

Öppet Hus
Som en del i samrådsprocessen inbjuder Bolaget till möte i form av Öppet Hus på 
Skogsvallen, Kollanda, onsdag den 7 november 2012 klockan 16-20. Vid detta 

och svara på frågor. Anmälan sker till Torbjörn Andersson, WSP Environmental, på 
telefon 036-17 16 70 eller via e-post torbjorn.andersson@wspgroup.se.

Synpunkter
Synpunkter skickas senast onsdag den 21 november 2012 till WSP Environmental, 
att: Torbjörn Andersson, Box 2131, 550 02 Jönköping eller via e-post till torbjorn.
andersson@wspgroup.se. Alla inkomna synpunkter kommer att redovisas i den 
samrådsredogörelse vilken kommer att bifogas den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) vilken kommer att biläggas ansökan.

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808)

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på 
fastigheterna Ranneberg 1:4 m.fl. samt Kollanda 1:44 i Ale kommun 
(Kilanda), Västra Götalands län

KUNGÖRELSE

Sand & Grus AB Jehander (Bolaget) avser att ansöka om tillstånd till fortsatt och utökad 

Redo för Indien
– Aleelever åker till Goa som projektarbete

Ett oförglömligt äventyr. Sara Johansson, Nadja Bitar, Julia Sundström och Therese Kölborg 
reser till Goa i Indien i två veckor där de bland annat ska jobba som volontärer på ett barn-
hem.
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