
alekuriren  |   nummer 21  |   vecka 22  |   2013INSÄNT4

NÖDINGE. Alebyggen fick 
ett hedersomnämnande 
i SABOs Hållbarhetspris 
2013. Ulf Wetterlund var 
på plats och tog emot priset. 
SABOs hållbarhetspris 2013 
gick till Gårdstensbostäder. 

Juryn delade ut två heders-
omnämnanden varav ett till 
Alebyggen. Så här löd moti-
veringen:  

”AB Alebyggen har med 
enkla medel bidragit till den 
biologiska mångfalden och 
väckt engagemang bland 
hyresgästerna. De har satt 
upp 150 fågelholkar i olika 

storlekar och ett tiotal spe-
cialutformade fröautomater 
finns på tio platser. Frösäckar 
delas ut till hyresgäster som 
ansvarar för att fylla på auto-
materna. Planteringarna 
har anpassats för att ge mat 
och skydd till fåglarna sam-
tidigt som fåglarna bidrar 
till att begränsa mängden 
skadedjur. Projektet innebär 
också en ökad kontakt mellan 
hyresgästerna vilket i sin tur 
främjar integration mellan 
människor och att samhö-
righeten i bostadsområdet 
stärks.”                           ❐❐❐

Michael Pirosanto, tf vd för Gårdstensbostäder, fi ck ta emot 
SABOs Hållbarhetspris 2013. Till höger ses Ulf Wetterlund 
från Alebyggeen som erhöll ett hedersomnämnande.

Alebyggen hedersomnämnt
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Måndag 3 juni kl 18.30

Folkets Hus i Nol

Fullmäktigegruppen hälsar alla

medlemmar välkomna!

Om vi har förstått 
bifogat föreläggan-
de korrekt så bryter 

Kilanda Cementgjuteri 
mot lagen då man inte föl-

jer de skyddsåtgärder som är 
beslutade av Länsstyrelsen. 

Första punkten i skydds-
åtgärderna är att något 
arbete inte får utföras under 

perioden 15 mars till 15 
augusti. Med hänvisning till 
skadlig inverkan på djurlivet. 

Kilanda Cementgjuteri 
har utfört en kalavverkning 
av en stor yta på flera hektar 
av Kollanda Mosse under 
perioden 17 april till 21 april 
i strid med föreläggandet. 
Detaljerad information om 
vad som skall gälla finns i 
bifogat dokument: 

”Föreläggande om 
skyddsåtgärder i samband 
med iordningsställande av 
uppställningsplats på fast-
igheten Kollanda 1:29, Ale 
Kommun”

Hur hanterar Länsstyrel-
sen Kilanda Cementgjuteris 
överträdelser av förelagda 
skyddsåtgärder? 

Vilken miljöpåverkan kan 
eventuella läckage av diesel 
och olja från fordon och 
maskiner utgöra på uppställ-
ningsplatsen?

Vilka fyllnadsmassor 
kommer Kilanda Cement-
gjuteri att tippa på mossen? 

Kommer området att 
genomgå kontinuerlig kon-
troll av Länsstyrelsen eller 

Ale Kommun?
Vad säger Ale Kommun, 

Länsstyrelsen, Politiker i 
Ale, och Natur- och miljöor-
ganisationer om detta?

Alefjälls Naturskyddsför-
ening är mycket förvånade 
över att Länsstyrelsen över 
huvud taget har godkänt 
ett så stort ingrepp, 4 ha, 
i en så värdefull biotop 
som Kollanda mosse 
utgör med sitt rika fågelliv 
och utmärkta föröknings-
platser för grod- och vat-
tendjur.

Den skada som tillståndet 
har medfört är mycket all-
varlig och borde kanske 
överklagas. Men en akut 
åtgärd måste vara att ansva-
riga myndigheter följer upp 
hur besluten efterlevs av 
exploatören.

ANF önskar svar på de 
frågor som ställts i brevet 
och i bästa fall att tillståndet 
återkallas.

Alefjälls naturskyddsförening
Roy Jansson

Bruno Nordenborg

Nyligen avverkad sumpskog på Kollanda mosse samt påbörjad täckning med schaktmassor.                    Foto: Roy JanssonNyligen avverkad sumpskog på Kollanda mosse samt påbörjad täckning med schaktmassor.                    Foto: Roy Jansson

Vem tar ansvaret för att exploateringen av 
Kollanda mosse sker enligt anvisningarna?

VÄSTLÄNKEN I NORDSTAN! 

SAMRÅDSUTSTÄLLNING OM

Västlänken är en planerad tågtunnel under centrala Göteborg. Den 

ska binda samman pendeltågtrafi ken till genomgående linjer och 

ge nya stationer i staden. 

Den 28 maj–1 juni fi nns Trafi kverket på plats i Nordstan i Göteborg  

med en samrådsutställning, för att berätta om vår del i projektet. Hur 

kommer arbetet att gå till? Var går tunneln? Hur ser tidsplanen ut? 

Kom och ta del av utredningar, digitala modeller och information. 

Göteborg Stad, Västsvenska Paketet och Västtrafi k medverkar också.

Du kan naturligtvis lämna synpunkter och ställa frågor. Det är det samråd 

handlar om. Välkommen!

Vi fi nns på plats: 
tisdag–fredag kl 10–19 
lördag kl 10–17

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 10–11 juni sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. Under sammanträdet 
debatteras och fattas beslut om budgeten för 2014. 

Tid:   Måndag den 10 juni klockan 09.30.  
Tisdag den 11 juni klockan 09.30.

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Budgetförslagen och samtliga handlingar finns  
tillgängliga på Regionkansliet, Residenset i Vänersborg  
tel. 010-441 01 42, eller på webben, www.vgregion.se/rf 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Regionfullmäktiges ordförande 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
se www.vgn.nu. Det går också att se och höra samman-
trädet via www.vgregion.se/webb-tv. 

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inrikt-
ning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter 
och andra frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

Som boende i Nol an-
ser jag att problemet 
med höga hastigheter 

inte slutar vid Folketshus-
vägen, utan forsätter in på 
Brandsbovägen. Det är en 
mycket trafi kerad väg med 
hastigheter ofta långt över 
tillåtna 30 km i timmen. 
Även denna väg räknas som 
skolväg. Förutom gående 
och cyklande skolbarn är 
vägen trafi kerad av mope-
der, personer som joggar,  
föräldrar med barnvagnar, 
hundägare... listan kan 
göras lång. Förutom höga 
hastigheter bedömer jag 
att vägen ofta används som 
genomtransportled mellan 

Nol och Alafors. Dagligen 
kör tung trafi k som lastbilar 
och traktorer här. Företags-
bilar som tillhör företag i 
Alafors kör på vägen i hög 
hastighet fl era gånger om 
dagen. Efter nyasfalteringen 
har rätt skyltning satts upp, 
men hastigheten har inte 
blivit lägre. Vill bara göra 
berörda parter medvetna om 
att även Brandsbovägen är 
en mycket farlig väg. Höga 
hastigheter, mycket trafi k 
och ingen gångbana. Något 
som enligt mig borde åtgär-
das snarast.

Trebarnsmamma pÅ
 Brandsbovägen

Angående artikeln ” Höga hastigheter 
och otydlig skyltning i Nol”:

Se upp även på Brandsbovägen!


