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Utställning av detaljplan för 
bostäder Utby 1:103, 
Ale kommun, Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för granskning 
från och med den 06 augusti 2014 till och med den 
01 september 2014. Detaljplanen har tidigare varit 
föremål för samråd.

Planområdet är ca 0,38 ha stort och ligger i 
sydöstra Älvängen längs med Hövägen. Området 
är tidigare detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
avstyckning av 3 nya bostadstomter av 
fastigheten Utby 1:103 och förtäta redan befintligt 
bostadsområde med friliggande småhus samt 
skapa nya byggrätter.

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 06 augusti 2014 till 01 september 2014 på 
följande plats:
  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

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

  Kommunens webbplats:  www.ale.se/
invanare/invanare/bygga-bo--miljo/planer-
och-byggprojekt/pagaende-planer/planer-pa-
samrad-utstallning-.html

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Ivana Markovic 0303- 37 12 17 ivana.
markovic@ale.se och enhetschef Plan Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun,  
449 80 Alafors eller till plan@ale.se, senast  
den 1 september 2014. Den som inte framfört 
skriftliga synpunkter senast under granskningen 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att 
anta planen.

Nu har vi flyttat!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

På grund av flytten stänger vi 
från och med 23/6-30/6.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41

ALVHEM. Med hjälp av 
en traktor, spännband 
och modigt ingripande 
lyckades grannarna 
övermanna en bildåre i 
Lilla Alvhem.

Han greps och över-
lämnades till polisen.

En dryg timme senare 
var han tillbaka och 
hämtade sin bil.

– Tja, det är klart man und-
rar vad det är för ett samhäl-
le? Han kunde ha kört ihjäl 
både djur och människor på 
sin vansinnesfärd, suckar Pe-

ter Tifeldt, en av hjältarna.
Klockan hade precis pas-

serat halv elva på söndags-
kvällen den 20 juli, då Kjell 
Claesson och Kaja Marti-
kainen ser hur en bil fl yger 
fram över gårdsplanen hos 
grannen Tifeldt. Föraren 
spinner loss utanför stall-
byggnaden och fortsätter i 
ilfart på grusvägarna. Gran-
narna i området tar kontakt 
med varandra. Peter Tifeldt 
sätter sig i traktorn och be-
stämmer sig för att försöka 
spärra vägen för ”bildåren”. 
Utanför Terje Ahlbom får 
han sin chans.

– Han körde rakt in i sko-
pan och han hann knappt 
öppna bildörren förrän Terje 
övermannade honom. Han 

var chanslös. I traktorn hade 
jag spännband så det var bara 
att bunta ihop honom, säger 
Tifeldt.

Till stor hjälp var också det 
faktum att Terjes son, Patrik 
Ahlbom, polis till yrket, var 
på besök den aktuella kvällen.

– Ja, men han var inte nöjd 
med att jag utan tanke kasta-
de mig över gärningsmannen 
i bilen och det hade han ju 
rätt i. När Patrik visiterade 
killen visade det sig att han 
bar kniv, berättar Terje.

Polisen larmades självfal-
let och var på plats efter 45 
minuter, men inte helt utan 
bekymmer.

– Nej, Patrik fi ck guida 
dem. Skyltningen är under 
all kritik, samtidigt är det 

konstigt att de inte har en 
aktuell GPS, funderar Kjell 
Claesson.

Mannen, en 27-åring från 
Stenungsund, uppfattades 
påverkad och togs in för 
provtagning. En och en halv 
timma senare var han tillbaka 
på brottsplatsen för att hämta 
sin bil mitt i natten.

– Döm av vår förvåning 
när vi återigen hörde bilen på 
höga varv köra härifrån. Han 
hade släppts direkt, trots att 
han visat prov på dåligt om-
döme, vårdslöshet i trafi k, 
brott mot knivlagen och varit 
en stor allmän fara. Det var ju 
bara tur att ingen kommit till 
skada, säger en förvånad Pe-
ter Tifeldt.

Fyra dagar senare i en kon-

takt med polisen får grannar-
na information om att man-
nen gripits på nytt. Denna 
gång har han varit inblandad 
i en incident med dödlig ut-
gång och sitter nu anhållen.

Händelsen i Västergården 
i Lilla Alvhem ägde rum pre-
cis jämte den nyligen uppsatta 
varningsskylten ”Grannsam-
verkan” och att den fungerar 
behöver ingen tvivla på.

– Greps och överlämnades till polisen men var snart ute igen

Grannsamverkan 
stoppade dåre i Alvhem

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Grannsamverkan på riktigt. Kjell Claesson, Terje Ahlbom och Peter Tifeldt.
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