
VI FÖRSTÄRKER TÄTORTERNA FÖR ÖKAD SERVICE!

KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP (ANSVAR) FÖR  
ALLMÄNNA PLATSER, VÄGAR, TORG OCH PARKER!

VI UTVECKLAR LANDSBYGDEN – HELA ALE SKA LEVA!

Framåt 
eller bakåt?
Du bestämmer den 

14 september!

Detaljplaneprocessen har snabbats upp rejält och idag 
har Ale nästan 800 byggrätter (villor/lägenheter) klara för 
byggnation varav hälften har påbörjats! Och nästan 1.600 
byggrätter kommer att vara säkerställda i nya detaljplaner till 

2015/16! Ale kommuns plan- och byggberedskap har aldrig 
någonsin tidigare varit bättre! Vi är väl rustade att ta emot 
nya invånare! Och skattebetalare!

Skötsel av allmänna 
platser sköts dels av 
staten, dels av kommunen 
men i huvudsak av lokala 
vägföreningar, ett system 
från 1920/30-talen, som 
var bra då men som 
inte platsar i ett modernt 
samhälle. Ansvaret måste 
övertas av kommunen 
innan det klappar 
samman. Folk vet inte 
vem som har ansvaret, 
vem man skall vända sig 
till. Detta innebär också 
att hushållens avgifter till 
vägföreningarna slopas.

Även våra mindre samhällen och landsbygden ska ha samma 
möjligheter till utveckling. Den struktur som finns där måste 
ges en möjlighet att överleva genom försiktig men ändå 
generös expansion. 

Ale-demokraterna vill på alla vis underlätta ett aktivt 
samarbete mellan kommunen och byggare och andra 
entreprenörer inom Ale kommun. Vi har också skapat nya 
Riktlinjer för byggnation på landsbygden och 
initierat program för Landsbygdsutveckling i 
strandnära områden (LIS).

Under 2013 knöts en bredbandsspecialist till Ale 
kommun med uppgift att underlätta utbyggnaden 
av bredband inom Ale kommun.  
Ale-demokraterna accepterar inte heller 
försämrad kollektivtrafik inom Ale kommun.

Exemplen från Surte och Älvängen visar hur orationellt och oerhört opraktiskt våra samhällen fungerar med dels staten,  
dels kommunen, dels enskilda huvudmän, dvs de som har ansvar för driften.

Pågående planläggning vid Fyrklövergatan (vid skolområdet) i Nödinge, ca 40 lägenheter. Byggstart 2015.

Godkända planområden och  
pågående, ny planläggning, totalt:

Surte/Bohus: 140 nya byggrätter

Nödinge: 1050 nya byggrätter

Nol-Alafors:  350 nya byggrätter

Älvängen:  700 nya byggrätter

Skepplanda:  80 nya byggrätter

Alvhem:  40 nya byggrätter

 


