
Ale ÖP 07 
Kortversion



� Ale ÖP 07 - Sammanfattning - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24 

ALE ÖP 07

Detta är en kortversion av kommunens översiktsplan, Ale ÖP 07. Här beskrivs 
kortfattat Ales översiktliga planer för kommunens framtida utveckling.  Vad 
är kommunens mål? Var kommer det att byggas i framtiden? Hur jobbar 
kommunen för en hållbar utveckling? 

Detta är frågor som kortfattat besvaras i denna sammanställning. Om du vill 
veta mer om Ale ÖP 07, gå in på kommunens hemsida: > www.ale.se > 

Det övergripande syftet med översiktsplanen är att skapa en gemensam syn på hur 
kommunen skall utvecklas fram till år 2020. Översiktsplanen anger strategiska 
utgångspunkter och handlingsberedskap för att skapa gynnsamma förutsättningar 
för en positiv utveckling i Ale och för en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. 
Planen anger såväl generella som områdesvisa rekommendationer för bebyggelse-
utvecklingen i kommunen och även hänsynsregler/viljeriktning för den byggda 
miljöns karaktär, natur- och kulturmiljö, friluftsliv samt jord- och skogsbruk. Am-
bitionen har varit att presentera ett sammanhållet dokument som behandlar både 
ortsperspektivet och kommunperspektivet. 

Arbetet med översiktsplanen har varit en flerårig process som tillkommit i 
en omfattande process med många inblandade och med god förankring hos 
medborgarna.

Av översiktsplanen framgår:
• grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten-
   områden
• kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras
• hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 
 iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

Allé vid Livered.

Översiktsplanens förutsättningar beträffande 
nivån på behovet av nya utbyggnads-
områden har varit den Vision 2020 som 
antogs av kommunfullmäktige under 
2005. Ale har under år 2007 inlett en ny 
epok genom byggstarten av BanaVäg 
i Väst-projektet och siktar på en 
befolkningsökning på cirka 2 % 
och ett befolkningstal på cirka 
35 000 år 2020, enligt den nya 
strategiska planen. De nya 
högre målen för tillväxt innebär 
att utbyggnadsområdena 
behöver tas i anspråk i snab-
bare takt än vad som tidigare 
beräknats och kommande 
revideringar av översikts-
planen kommer att behöva 
innehålla ytterligare nya 
områden för bostäder 
och verksamheter.

Läs mer om  
Ale ÖP 07 på 
kommunens 

hemsida:
www.ale.se

Vattenfall i Skepplanda.

Vikingaskepp på Göta älv.
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FYSISK PLANERING I GÖTA ÄLVS DALGÅNG 

Det viktigaste och mest genomgripande planeringsarbetet för Ale kommuns fram-
tida utveckling utförs i samverkan mellan Vägverket/Banverket och kommunen 
inför den förestående väg- och järnvägsutbyggnaden i Göta älvs dalgång genom 
Ale kommun. Vid sidan av vägens och järnvägens tekniska utformning har frågor 
om den framtida gestaltningen och miljöupprustningen i Göta älvs dalgång haft en 
framträdande position i planeringsarbetet.

Vägverket/Banverket har i samverkan med kommunen färdigställt en förstudie och 
en väg- och järnvägsutredning. Regeringen har lämnat tillåtlighet för väg- och järn-
vägsutbyggnaden i Göta älvs dalgång genom Ale kommun enligt reglerna i miljö-
balken.

Med utgångspunkt från den av Västtrafik och Ale kommun upprättade kollektiv-
trafikutredningen år 1999 har den framtida kollektivtrafiken beskrivits med pendel-
stationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. I Älvängen förelsås 
pendelstationen  utvecklas till ett resecentrum med koppling till busstrafiken.

Älven och dess stränder kommer att bli mer tillgängliga för kommunens invånare 
genom att det på västra sidan av den nya järnvägen kommer att anläggas en 
serviceväg som också skall vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik. Vid väg- och 
järnvägsutbyggnaden kommer värdefulla naturområden längs älven att restaureras 
i samband med kompensationsåtgärder. Kommunens ambition är att också göra 
älvstranden mer tillgänglig på vissa platser i högre grad än tidigare. 

Vy från söder på väg- och 
järnvägsutbyggnaden i 

Göta Älvs dalgång. 

Ny pendeltågstation i Ale  
Frenning & Sjögren. 

Läs mer i Ale 
ÖP 07 Kap 2.3 

och Kap 2.4 

ALE I REGIONEN

Som grund för fortsatt utveckling av Västra Götaland har en regionöver-
gripande vision utarbetats - Vision Västra Götaland - Det goda livet. En av tre 
huvuddelar i visionen talar om en hållbar utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Denna över-
gripande vision om utveckling och tillväxt skall stöttas av regionalt samarbete 
för att åstadkomma ett livskraftigt näringsliv, kunskapsutveckling, bra 
kommunikationer, ledande kulturaktivitet och en god hälsa.

Med utgångspunkt från denna vision har Göteborgs kommunalförbund, GR, 
arbetat fram och antagit en vision för göteborgsregionens utveckling 
(kommunförbundets 13 medlemskommuner). Den benämns Uthållig tillväxt 
- mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. I denna finns fem 
mål- och strategiområden identifierade som viktiga i arbetet med att utveckla 
regionens struktur i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för en uthållig 
tillväxt. De fem områdena är kortfattat: fortsatt befolkningstillväxt, ta tillvara 
boendekvalitéer, utveckla storstadsområdets möjligheter, hållbar infrastuktur-
utveckling och fördjupat samarbete.

En ökad bostads- och verksamhetsutveckling i Ale kommun ligger alltså helt i 
linje med Västra Götalands och GR:s vision om en hållbar utveckling. 
Fördelaktigast är att koncentrera bostäder och verksamhetslokaler på gång- 
eller cykelavstånd från de nya pendeltågstationerna i älvdalen. Utanför dessa 
centra är det viktigt att utforma och placera nya bostads- och verksamhets-
områden så att god kollektivtrafikmatning är möjlig.

Karta över Göteborgs 
kommunalförbunds 13 

kommuner.
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STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER

Inom plan 
Inom tätorterna redovisas förslag till nya utbyggnadsområden för bostäder och 
verksamheter. Dessutom föreslås omvandling av vissa verksamhetsområden samt 
förtätning av bostäder i tätorterna.

Utom plan
Önskemål om att få bygga nytt, bygga om eller ändra befintliga byggnaders 
användning på landsbygden förekommer fortlöpande. Eftersom detaljplaner eller 
områdesbestämmelser vanligen saknas inom landsbygdsområden skall den plan-
mässiga lämpligheten av sådana åtgärder i första hand prövas mot översiktsplanen. 
Det är i detta sammanhang angeläget att nödvändig hänsyn tas till jordbrukets 
eller andra näringars behov, till landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt till 
den befintliga bebyggelsestrukturen, dessutom i förekommande fall till riks-
intressen eller andra konkurrerande intressen. Härutöver skall beaktas eventuella 
risker för miljö-, hälso-, trafik-, VA-frågor, ekonomiska konsekvenser mm. För 
planering och byggande gäller den avvägning som gjorts avseende utbyggnads-
strategin geografiskt för Ale kommun. Följande fyra nivåer redovisas: 

Göta älvdalen/Tätorter - Samlad tätortsbebyggelse med full infrastruktur. 
Inom Götaälvdalsstråket bör översiktsplanen fördjupas för enskilda tätorter. 
Restriktivitet med enskilda bygglov i randzonen till tätorterna bör iakttas eftersom 
dessa områden behöver kunna planeras med större långsiktighet avseende 
disposition mellan expansionsområden och rekreations/naturmark. Ny samman-
hållen bebyggelse inom detta stråk ska alltid detaljplaneläggas.

Byar - Samlad bebyggelse i äldre byformationer med ofullständig 
infrastruktur. 
Vissa byar med tät bebyggelse kan visa sig lämpliga att förstärka med nybebyg-
gelse. Här föreslås en medveten förtätning/komplettering för de tre gamla byarna i 
kommunen med ”kyrka mitt i byn” d v s Hålanda, Starrkärr och Kilanda samt byn 
Ryd. Denna typ av komplettering bör föregås av en fördjupad översiktsplaner/
områdesbestämmelser/ortsanalyser för respektive område. 

Landsbygd - Gles bebyggelse med ofullständig infrastruktur. 
Den glesa bebyggelsen saknar detaljplan. Här sker komplettering för bl a genera-
tionsboende och gårdar kompletteras för jordbrukets behov. Enstaka villor kan upp-
föras här för de som söker ett lantligt boende med låg tillgänglighet till kommunal 
och privat service, om det sker med utgångspunkt från landskapsbild, natur- och 
kulturmiljövärden.

Skogsbygd i Risveden och Vättlefjäll - Mycket låg servicetillgänglighet. 
Stor restriktivitet för tillkommande bebyggelse p g a riksintressena för naturvård 
och friluftsliv samt ur miljö- och kulturhistoriskt perspektiv. För huvuddelen av den 
befintliga bebyggelsen i tätorterna finns detaljplaner upprättade. All ny byggnation 
utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsätt-
ningar, enligt Plan- och bygglagen och kommunens generella riktlinjer. Det är 
bl a viktigt att tänka på att ny bebyggelse harmonierar med landskapet och tar stöd 
i befintliga terrängformationer och skogsbryn, komplettering av gårdsbebyggelse 
sker så att en sammanhållen bebyggelsegrupp bildas, när mindre byar byggs ut så 
bör det ske i lucktomter så att bebyggelsen hålls ihop på ett naturligt sätt.

Kommunen har utöver detta tagit fram Riktlinjer för byggnation på landsbygden 
samt Strukturstudie för Älvängen centrum. Dessa finns att hämta på miljö- och bygg-
förvaltningen.

Läs mer i Ale 
ÖP 07 Kap 4.2

Lägenheter i Alafors.

Ale torg.

Skarnhålan i Risveden.

Riktlinjer för 
byggnation på 

landsbyggden, mil-
jö- o bygg
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Mål – bebyggelseutveckling
Inriktningen på översiktsplanearbetet har varit att i 
första hand ge förslag på nya utbyggnadsområden för 
bostäder och verksamheter. 

Fördelningen av dessa föreslås ske med tyngdpunkt på 
Nödinge och Älvängen, men även så att samtliga orter 
får ett bebyggelsetillskott. 
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PLANERADE UTBYGGNADSOMRÅDEN 
ALE ÖP 07 

Antal föreslagna lägenheter i utbyggnadsområdena 
har beräknats utifrån ytan på området dividerat med 
1500/2000 kvadratmeter per tomt. Detta ger en pre-
liminär uppfattning om antalet lägenheter. I ytan för 
tomten ingår mark för gemensamma ytor som lek och 
allmänna ytor som vägar, natur mm. Befintlig bebyg-
gelse, naturhänsyn, skyddsvärda områden, terräng- 
och geotekniska förhållanden kommer att påverka 
antalet lägenheter. Upplåtelseform, val av bostadsbe-
byggelse och täthet bestäms i programskedet.

Surte
Bostäder -- lgh
I Surte pågår planprogram för Keillers damm, 65 lgh

Verksamheter 
Inga nya områden föreslås. 

Bohus
Bostäder ca 170-225 lgh
B3. Vinningsbo, Jennylund - Källtorp 170-225 lgh
I Bohus pågår planprogram för Bohus Skansar, 
200 lgh.

Verksamheter
Inga nya områden föreslås. 

Nödinge
Bostäder ca 170-225 lgh
B5. Lahallsåsen - 170-225 lgh bostäder
I Nödinge pågår planprogram för Ale Höjd, 430 lgh.

Verksamheter, ca 11 ha
A2. Höjden norra 11,0 ha
I Nödinge pågår planprogram för Norra 
Kilandavägen, 4,1 ha.

Nol 
Bostäder, ca 300-400 lgh
B7. Nol Östra (Nolbergen) 90-120 lgh
B8. Lunnavägen-Bryggarebacken (Nol-Alafors) 
210-280 lgh

Verksamheter 
Inga nya områden föreslås.

Alafors
Bostäder, ca 110-140 lgh 
B9.   Rishedsområdet, 110-140 lgh  

Verksamheter, ca 5,0 ha
A4. Osbacken 5,0 ha 

Älvängen
Bostäder, ca 420-570 lgh
B12. Kronogårdsområdet, 240-325 lgh 
B15. Torpvägen (Jutakärr) 180-245 lgh
I Älvängen pågår planprogram för Emylundsområdet, 
200 lgh och för Vikadamm, 40 lgh 

Verksamheter, ca 35 ha
A5. Häljered vid ställverket 17,3 ha  
A9. Norr om reningsverket 17,9 ha  
I Älvängen finns planprogram för Älvängen Norra, 
5,4 ha. 

Skepplanda
Bostäder, ca 105-135 lgh
B17. Området norr om Arnes väg, 35-45 lgh 
B18. Området Vadbacka övre, 70-90 lgh

Verksamheter, ca 17 ha
A6. Området vid Skepplanda industriområde, 11,9 ha
A10. Området vid Vadbacka/Grönnäsvägen, 5,2 ha

Alvhem
Bostäder, ca 50-100 lgh
B19. Glänteviområdet, 50-100 lgh

Verksamheter, ca 3 ha
A7. Alvhem södra, (avgränsning enligt ÖP90) ca 3 ha

Totalsammanställning
För bostäder finns i nya expansionsområden ca 
1625 - 2295 lgh, inkl ca 300 - 500 lgh på landsbygd. 
Därutöver finns ca 900 lgh inom redan planlagda 
områden eller områden med pågående detalj-
planering/fördjupning av översiktsplan. För verksam-
heter finns totalt ca 71 ha mark för inom föreslagna 
expansionsområden samt ca 80 ha i redan planlagda 
områden eller områden med pågående detalj-
planering/fördjupning av översiktsplan.

Nybyggda villor kring gemensam grönyta i Bohus.
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Till översikts-
planen finns en 
särskild miljö-
konsekvens-
beskrivning, 

MKB,  i Ale ÖP 
07  kap 5

Läs mer om 
respektive ort i 

Ale ÖP 07 
kap 4.3
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Mål - Bostäder
• Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas  
 centrala delar och i anslutning till kollektivtrafiken  
 ska tas tillvara.

• Nya bostäder lokaliseras så att de har god tillgäng- 
 lighet och attraktiv närmiljö. Områdena utformas  
 med utgångspunkt i landskapets och platsens 
 förutsättningar samt ges en egen karaktär.

• Utbyggnad sker etappvis med beaktande av 
 investeringsbehov och utnyttjande av redan utbyggd  
 infrastruktur och service.

• Varierat bostadsutbud med blandade upplåtelse-
 former ska eftersträvas. 

• Integration av bostäder för funktionshindrade och  
 annat specialboende i framtida bostadsområden är  
 en förutsättning för bra boendeplaneringen. Oftast  
 behövs bostäder i nära anslutning till service, nöjen,  
 kultur och kommunikationer.

• Trygga och säkra bostadsmiljöer och naturliga 
 mötesplatser som stimulerar till aktivitet ska efter- 
 strävas.

• Allt byggande ska gradvis anpassas till att bli lång- 
 siktigt hållbart ur ekologisk synvinkel.

• En positiv grundinställning till hästhållning inom  
 givna ramar ska eftersträvas.

• Nya områden för fritidshus föreslås inte i översikts- 
 planen.

Mål - Verksamheter
• Nya verksamheter lokaliseras i huvudsak utmed de  
 större trafiklederna och i områden som kan försörjas  
 med kollektivtrafik.

• Förnyelse och omvandling i befintliga verksamhets- 
 områden skall eftersträvas.

• Funktionsblandning och integrering ska eftersträvas      
 i allt byggande så långt det är möjligt.

• I alla verksamhetsområden medges både verksam- 
 heter och kontor i den mån störningar inte uppstår.

• Det bör finnas möjlighet att vid behov etablera verk- 
 samhet även utanför redovisade utbyggnads-
 områden. Detta skall då i sedvanlig ordning prövas i  
 detaljplan.

• Verksamhetsområdena skall utformas med hänsyn  
 till landskapets och platsens förutsättningar samt 
 ges en egen karaktär. Möjligheter till rekreation och  
 kreativ miljö för de anställda skall eftersträvas.

• Byggnaderna ska utformas ändamålsensligt och 
 gestaltningen ska vara estetisk tilltalande.

• Öka sysselsättningen och öka antalet arbetstillfällen  
 i kommunen.

SAMMANFATTNING AV MÅL

Kommunens struktur med många mindre samhällen 
ses som positiv. Livskraftiga samhällen i kombination 
med en levande landsbygd ses som en förutsättning 
för kommunens utveckling.

Vid en fortsatt bebyggelseutveckling, inom både 
tätorter och landsbygd, bör hänsyn tas till den lokala 
byggnadskulturen samt värdefulla natur- och kultur-
miljöer.

Goda kommunikationer ska eftersträvas. Kollektiv- 
trafiken på väg och järnväg bör även fortsättningsvis 
förbättras för att underlätta resandet och minska bil-
beroendet.

Utsikt från Bohushöjd mot Bohus fästing.
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Ett hållbart samhällsbyggande måste genomsyras av en helhetssyn där ekologiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter vävs samman. Olika intressen måste 
vägas samman när det gäller bebyggelse, infrastruktur och anläggningar.

Miljömålen - Nationella och regionala
Ett övergripande mål för miljöarbetet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa 
generation, dvs om ungefär 25 år, där de stora miljöproblemen är lösta. Med detta 
riktmärke har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål, varav det sista ”Ett rikt växt- 
och djurliv” antogs i november 2005. Målen beskriver de kvaliteter som miljön och 
våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt håll-
bara på sikt.

Av dessa 16 mål har följande tre miljökvalitetsmål särskilt stor betydelse för arbetet 
med ett hållbart samhällsbyggande. Preciseringarna under respektive rubrik är de 
delmål riksdagen beslutat om, med sikte på 2010, som kan anses vara särskilt 
revelanta för översiktsplaneringen. 

• Begränsad klimatpåverkan
- Minskade utsläpp av växthusgaser

• God bebyggd miljö
- Planering för a) miljöanpassade och resurssnåla transporter, b) kulturhistoriska  
 och estetiska värden, c) grön- och vattenområden, d) effektivare energi-
 användning och förnyelsebar energi
- Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
- Minskat buller
- Bättre energianvändning i byggnader

• Ett rikt växt- och djurliv
- Hejdad förlust av biologisk mångfald
- Minskad andel hotade arter

Följande lokala miljömål föreslås gälla under ämnesområdena God bebyggd 
miljö och Begränsad klimatpåverkan:

• Planera för en samhällsutbyggnad där färre transporter av människor och varor  
 krävs 
• Främja en utveckling som erbjuder alternativ till bilen i form av attraktiv 
 kollektivtrafik och bra cykelvägnät
• Bevara befintliga grönområden nära bebyggelse  
• Genomför kretsloppslösningar där så är möjligt
• Miljöanpassade drivmedel, biobaserade respektive fordonsgas, ska finnas till- 
 gängliga på flera tankställen i Ale 

Förutom ovanstående miljömål är även relevanta mål i gällande Energiplan samt 
Naturvårdsprogram vara vägledande för samhällsplaneringen.

Läs mer om 
hållbar sam-

hällsutveckling 
i Ale ÖP 07 kap 

4.3



10 Ale ÖP 07 - Sammanfattning - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24 

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH UTREDNINGAR/
POLICYDOKUMENT

Under arbetet med översiktsplanen har områden utpekats där fördjupningar av 
översiktsplanen bör upprättas för att kunna analysera respektive orts förutsättningar 
ur ett helhetsperspektiv. Vissa områden har också pekats ut som utrednings-
områden. Dessa områden tror kommunen kan komma att visa sig lämpliga som 
expansionsområden, men det behövs ytterligare utredning innan de kan läggas ut 
som expansionsområden. 

Här listas de områden där utredningsbehov utkristalliserats:
• U1. Nödinge, området i anslutning till Hållsdammasbäcken mellan Granåsvägen  
 och Bräckans väg. (1)
• U2. Alafors (området i anslutning till Hälltorpssjön, Sjövallavägen-Risheds-
 vägen), behov av fördjupad översiktsplan. (1)
• U3. Dalgången mellan Skepplanda och Älvängen (Skönningared-Fors). (1)
• U4. Höjdpartiet mellan Nödinge-Nol-Alafors. (1)
• Även området Bohus-Nödinge (området mellan Höjden-Jakobsdal-Backa) kan   
 behöva studeras vidare. (2)
Se karta på sida 7 - Föreslagen prioriteringsordning: 1 = kort sikt, 2 = längre sikt 

Det bör noteras att det under översiktsplanens tidshorisont kan bli aktuellt med 
både omprioriteringar och nya utredningsområden och fördjupningar av ÖP samt  
strukturstudier.

Fördjupad översiktsplan eller strukturstudie, eventuellt ortsanalys, bör 
även göras för följande byar/orter på landsbygden:
• Hålanda, Starrkärr, Kilanda samt Ryd

Områdesbestämmelser för områden med natur- och kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer bör upprättas för följande områden:
• Kilanda, Livered, Starrkärr och Skepplanda

Klara utredningar/policydokument (urval):
• Handlingsplan för förorenade områden i Ale kommun 2007 - 2008
• Naturvårdsprogram
• Riktlinjer för byggnation på landsbygden

Pågående utredningar/policydokument:
• Handlingsplan beträffande tillgänglighet till älvstranden utmed Göta älv
• Kulturarvsprogram
• Handlingsplan för fortsatt skredförebyggande arbete för bebyggda områden
• Utreda vindkraftsförutsättningarna vidare genom fortsatt arbete med fördjupade  
 studier och även ur ett mellankommunalt perspektiv

Framtida utredningar/policydokument (urval):
• Utredning som översiktligt redovisar buller- och vibrationssituationen i    
 kommunen
• Grönstrukturplan som redovisar viktiga grönstrukturer att utveckla och bevara i   
 framtida planering för de boende och verksamma i tätorten
• Inventering av samtliga tätorter och redovisa vilka områden som är lämpliga att   
 förtäta/bebygga

Aktuell infor-
mation finns 

på kommunens 
hemsida

www.ale.se

Strukturstudie Älvängen  
- utställningshandling. 
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LÄS MER I ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALE KOMMUN - ALE ÖP 07

Innehållsförteckning - Ale ÖP 07

Kommunfullmäktiges antagandebeslut
Kapitel 1 - Mål
Kapitel 2 - Syfte
Kapitel 3 - Prioriterade frågeställningar
Kapitel 4 - Utbyggnadsområden
Kapitel 5 - Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 6 - Behov av fördjupade översiktsplaner och utredningar
Kapitel 7 - Bakgrundsfakta
Kapitel 8 - Regionen och mellankommunala frågor
Kapitel 9 - Planeringsunderlag
Kapitel 10 - Riksintressen
Kapitel 11 - Lagstiftning och begrepp
Länsstyrelsens granskningsyttrande

Planhandlingarna består av:
•  Planbeskrivning 
•  Miljökonsekvensbeskrivning, MKB (kapitel 5 i planbeskrivningen), 
 upprättad av GF-Konsult AB
•  Mark- och vattenanvändningskarta, 1:50 000 (hela kommunen) 
 och skala 1:15 000 (samhällen).
•  Rekommendationskarta skala 1:50 000
•  Samrådsredogörelse
•  Utställningsutlåtande

Samhällsplaneringsavdelningen i Ale kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Medborgarkontoret  0303-330 000

Webbplats: www.ale.se > Bo och bygga
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Samhällsplaneringsavdelningen
Ale kommun 449 80 Alafors

tel 0303-33 00 00, kommun@ale.se
www.ale.se

Ale ÖP 07


