
VECKA 10         NUMMER 09|08

Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Skönningared 
7:9 och 6:15 m.fl., Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för granskning 
från och med den 5 mars till och med den 28 mars. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 2,5 ha stort och ligger mellan 
Skepplanda och Älvängen. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggör för ca 10 
nya markbostäder på stora tomter i en lantlig miljö. 
Planen innehåller även 4 befintliga markbostäder

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 5 mars till 28 mars.
på följande plats:

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre  
kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Robin Pettersson 0303- 33 01 86  
robin.pettersson@ale.se och planchef Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 28 mars. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ALE. Datumen för vå-
rens ortsutvecklingsmö-
ten är fastlagda.

Under april månad 
sker sammanträden på 
tio orter – från Surte i 
söder till Hålanda i norr.

Mötena kommer att 
ha en gemensam näm-
nare i bredbandssam-
ordnare Per Persson. 

Ortsutvecklingsmötena har 
en mångårig historia i Ale 

kommun och intresset är 
stort.

– Vi har tittat på statisti-
ken och faktum är att anta-
let besökare ökar generellt 
sett. Vi har en ambition att 
kunna locka fler föräldrar till 
våra möten, de som har barn 
i våra förskolor och skolor. 
Ungdomarna når vi inte på 
det här sättet utan där har 
vi andra kanaler, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

– Det är viktigt att vi har 
en bredd på dagordningen 
som tilltalar en bred publik. 
Här har varje presidium ett 
ansvar, tillägger Berglund.

Alafors är först ut tisdagen 
den 1 april och Älvängen sät-
ter punkt tre veckor senare.

– Ortsutvecklingsmötena 
är ett bra sätt för medborg-
arna att uppdatera sig om 
vad som är på gång på den 
ort där man bor och hur det 
hänger ihop med övriga Ale. 
Man har chansen att ställa 
frågor och det finns repre-
sentanter från kommunen 
som fångar upp varje enskilt 
ärende och adresserar den in 
i systemet. Det är inga be-
slutande möten, men det är 
ändå ett forum där invånarna 

kan göra sin röst hörd och 
ges möjligheten att påverka, 
säger Mikael Berglund.

Bredbandssamordnare 
Per Persson kommer att tur-
nera runt för att redogöra för 
möjligheterna till fibernät.

I Alvhem kommer kom-

munstyrelsens ordförande i 
Lilla Edet, Ingemar Ottos-
son (S), att bjudas in för att 
tala om den tänkta utveck-
lingen i Lödöse Södra. 

– Vi har ett nära samarbe-
te med Lilla Edets kommun 
och eftersom Lödöse Södra 
ligger precis på gränsen till 

Ale har vi tänkt hälsa invåna-
re från Lödöse och Nygård 
med omnejd välkomna till 
våra möten i Alvhem, Hå-
landa och Skepplanda, säger 
Sven Rydén (AD) mötes-
ordförande i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M).
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– Ambition om att locka 
fler yngre deltagare

Vårens ortsutvecklingsmöten spikade

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN

1/4 Alafors, 2/4 Hålanda, 

3/4 Bohus, 8/4 Nödinge,  

9/4 Nol, 10/4 Alvhem,  

15/4 Skepplanda och Surte, 

16/4 Starrkärr/Kilanda, 

22/4 Älvängen.

www.vgregion.se/kultur

Lär känna kulturnämnden i 
Västa Götalandsregionen

Vi ansvarar för regionens kulturmiljard 
– vill du veta mer om hur vi tar hand om den?

För första gången håller kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionen ett öppet nämndmöte som du 
är varmt välkommen att följa, på plats eller via 
internet.

Du får även chansen att ställa frågor eller framföra 
synpunkter till politikerna. En utmärkt möjlighet att få 
veta hur kulturnämnden vill utveckla kulturlivet i Västra 
Götaland!

Några frågor som nämnden kommer behandla är:

Fribiljetter till kulturupplevelser för regionens unga?
Fristadsregion för kulturarbetare?
Västra Götalandsregionens strategi för internationellt 
arbete med kultur
Kultur i vården – hur kan regionen satsa?

Plats: Borås Textile Fashion Center, lokal: Vestindien

Tid: 20 mars kl. 17.30–ca 22.00 (frågestund planerad 
till ca 19.30)

Delta via stream: www.bambuser.com/channel/vgrkultur

För mer information: www.vgregion.se/kultur/dialog

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen förfogar över Sveriges 
största regionala kulturbudget, ca 1,3 miljarder kronor årligen. För 
pengarna finansierar Västra Götalandsregionen, bland mycket annat, 
GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Nordiska 
Akvarellmuseet, Konserthuset i Vara, Västarvet och Kultur i Väst.

Lars Nordström (FP), Lena Jagers Bladini (V) och Alex Bergström (S), 
kulturnämndens presidium.

I lördagens V75-om-
gång på Kalmar blev det 
hög utdelning på sju rätt. 
En kupong inlämnad hos 
Godislagret i Nol gav 
hela 187 824 kronor.

Kupongen, som kosta-
de 108 kronor, lyckades 
pricka in sju rätt. Ku-
pongen innehöll förutom 
en rad med sju rätt, nio 
rader med sex rätt och 33 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll en så kallad spik, 
det vill säga ett ogarderat 
lopp.

Den högsta utdelning-
en i ATG:s historia är 
en vinst på 67 312 633 
kronor, som delades ut 
27 februari 2010, då V75 
kördes på Axevalla.

Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Skönningared 
7:9 och 7:5, Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för utställning från 
och med den 5 mars till och med den 28 mars. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 5 ha stort och ligger mellan 
Skepplanda och Älvängen. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggör för ca 
20 nya markbostäder i en lantlig miljö, på stora 
tomter med en genomsnittlig yta om ca 1500 
kvadratmeter.

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 5 mars till 28 mars.
på följande plats:

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre  
kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Robin Pettersson 0303- 33 01 86  
robin.pettersson@ale.se och planchef Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 28 mars. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Storvinst 
till Nol

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film, webb & reklam


