
2013  |   vecka 14  |   nummer 13  |   alekuriren 5

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

April

Friskvård för själen
- För kvinnor mitt i livet
Måndag 8 april 18.30- ca 21.00

Vi börjar med en vårlig promenad och får sen  
tips och råd av dietisten Kristine Arhage om  
vad vi kan ha med i picknickkorgen.
 
Start: Starrkärrs Församlingshem 18.30
Kostnad 40:-

Samarrangemang mellan Starrkärr-Kilanda församling och
Rådet för hälsa och trygghet i Ale kommun

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns 
utställt för granskning från och med den 9 april till och med den 2 maj. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 14 ha stort och ligger längs E 45 mellan Alafors 
och Älvängen. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Syftet med 
detaljplanen är att planlägga området för verksamheter i enlighet 
med intentionerna i gällande översiktsplan. Inriktningen för området 
är tillverkningsindustri, lager och uppställning, kontor samt tekniska 
anläggningar i form av en omformarstation för järnvägsändamål. 

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 9 april till 2 maj.
på följande plats:

•  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
(expeditionstider mån-tor kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00

•  Kommunhuset, Nödinge 
(expeditionstider mån-tor kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Erik Wikström 
0303- 33 02 43 erik.wikstrom@ale.se 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, senast den 2 maj 2013. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Nödinge   Torsdag 11 april kl 19.00, musiksalen Ale gymnasium

•    Ale gymnasium, vad händer nu? Elena Fridfelt, ordf. utbildningsnämnden 
Dennis Ljunggren, v. ordf. utbildningsnämnden

•  Framtida bostadsutveckling Magnus Blombergsson, stadsarkitekt informerar om översiktsplanen i 
Nödinge.

• Övriga frågor

Fika kommer att serveras i pausen.
 
Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Maj Holmström

Surte   Tisdag 9 april kl 19.00, Glasbruksmuseet

•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden berättar om byggen och planeringar som ska ske och 
är på gång. Pressfeldt kommer även att besvara frågor som uppkommer under mötet.

•  Boel Holgersson ordf. omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden berättar bland annat om vad som är på 
gång inom äldreomsorgen. Holgersson kommer även att besvara frågor som uppkommer under mötet.

• Redovisning av Surtebornas önskemål för Surte.

Välkomna hälsar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engstrand

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Alvhem   OBS! Torsdag 4 april kl 19.00, klubbstugan Gläntevi

•  Vad kommer att hända med stationsområdet i Alvhem? Exploateringsingenjör Jörgen Sundén redogör 
för tankar kring detta.

•  Nya riktlinjer för byggnation på landsbygden. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
kommer att redogöra och svara på frågor.

•  Stefan Kraft från Västtrafik kommer för besvarande av frågor om tider för kollektivtrafiken.

•  Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn samt bibliotekschefen i Skepplanda redogör för 
nytänkande på biblioteket samt svarar på frågor.

•  Chefen för vårdcentralen Älvängen-Skepplanda Eva Herlenius kommer att redogöra för framtiden inom 
vården i området.

•  Kommunalråd Mikael Berglund kommer att närvara för frågor och svar.
 
Fika serveras i pausen!
Svar på frågor och tid för nya samt fika ingår som vanligt. Om ni har ni har några frågor mejla till sven@
rydensbil.se eller ring 0705 336022.
 
Alla hjärtligt välkomna
Elena Fridfelt ordf., Peter Olsson 1:e vice ordf., Sven Rydén 2:e vice ordf.

Kungörelse
Utställning av detaljplan för verksamheter inom Häljered 3:1m.fl.
Ale kommun, Västra Götalands län

Ett 50-tal medlemmar i SPF Alebygden har anmält sitt 
intresse att delta i en resa till St Petersburg i augusti. 40 av 
dessa samlades på Backavik för att lyssna till Göran Ander-
bergs föreläsning om Svenska stormaktstidens uppgång och 
fall. Föreläsaren har varit historielärare i Kungälv. Hans spe-
cialämne är frihetstiden och Gustav III. Det var intressant att 
få en historisk bakgrund till hur rikenas nuvarande gränser 
har kommit till. Han har själv besökt St Petersburg och gra-
tulerade oss till den kommande resan.

Vid diskussionen efteråt poängterades att det är viktigt att 
resenärerna anmäler sig själva till Rolfs Flyg och buss i god 
tid. Det gäller att ordna visum med mera. Blir vi minst 50 
personer får vi en egen buss som hämtar oss i Ale.

Lennart Mattsson

Reseträff hos
SPF AlebygdenNOL. Peter Tifelt 

svingade klubban hos 
Företagarna Ale under 
2010 och 2011.

Nu är han tillbaka.
Årsmötet för FR Ale 

valde i onsdags på nytt 
Tifelt som ordförande.

Företagarna Ale höll i år 
sin årsstämma på Nols Fol-
kets Hus. 16 närvarande 
medlemmar följde för-
handlingarna som leddes av 
Lars-Ove Hellman. Två 
nya ledamöter valdes in i 
styrelsen för 2013, Mikael 
Kwarnmark, Cogra AB, 

och Lena Wingbro, Wing-
bro Företagsutveckling. Det 
blev också klart att Peter 
Tifelt återigen axlar ordfö-
randeskapet, då Willy Kar-
malm tackat för sig.

– Det känns jättebra att 
vi har fått in lite nytt blod i 
styrelsen och samtidigt vet 
vi att Ale kommun nu prio-
riterar näringslivsfrågorna. 
Det sporrar oss att försöka 
förbättra dialogen med både 
tjänstemän och politiker. 
Det kommer vi att lägga stor 
kraft vid, säger Peter Tifelt 
målmedvetet.

Det finns också en tanke 

om att skapa ett antal sociala 
mötesplatser för medlem-
marna under året.

– Erfarenhetsutbyte och 
möjligheten att samtala med 
företagskollegor om gemen-
samma frågor är viktigt för 
medlemmarna. Det vet vi, 
hälsar FR:s nyvalde ordfö-
rande.

I styrelsen ingår också 
Barbro Ericsson, Chris-
tina Schmeikal, Sven 
Kleinkoenen och Göran 
Tilly.

Peter Tifelt, nyvald ordfö-
rande för Företagarna Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Tifelt nygammal ordförande i FR


