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Imorgon köper GP:s läsare
möbler för 6 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare
nöjen för 11,1 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Företagsannonser
Tel. 031-80 94 90
vardagar 08.30–17.00

Lämningstider och övrig 
annonsinfo: gp.se/foretag

Prenumeration
Tel. 031-80 47 00
vardagar 08.00–16.00
För mer info: gp.se/prenumerera
E-post: prenservice@gp.se

Imorgon handlar GP:s läsare på
nätet för 7,1 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare
byggvaror för 5,6 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare
möbler för 6 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Imorgon köper GP:s läsare
livsmedel för 77,8 miljoner kronor.
Källa: Orvesto Konsument 2017, helår.

Granskning av detaljplan 
för Mollösund 5:351 m.fl.,
Orust kommun
Planområdet är beläget i Mollösunds hamn och berör områ-
det kring hamnplanen, lilla och stora hamnbassängen samt 
ett område öster om stora hamnbassängen. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 
4 februari – 19 mars 2021. Handlingarna finns att tillgå 
på kommunens hemsida: www.orust.se och att hämta i 
kommunhusets entré i Henån. Eventuella synpunkter på 
planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda 
senast den 19 mars. 

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller 
med post till adressen Orust kommun, Sektor samhälls-
utveckling, 473 80 Henån. Märk ditt mail eller brev med 
”Granskningsyttrande: Detaljplan för Mollösund 5:351 
m.fl.” och underteckna gärna ditt yttrande med namn och 
fastighetsbeteckning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat 
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet 
att anta detaljplanen.

Planförslaget innebär att delar av mark och rätt till mark 
kommer att tas i anspråk. Har du en fastighet eller rättighet 
inom planområdet? Se avsnittet fastighetsrättsliga frågor på 
sida 71 i planbeskrivningen för mer information.

www.orust.se

65-årig bröllopsdag
Idag firar våra föräldrar 

Carin och Stig sin 65-åriga 
bröllopsdag. Ett stort, stort 
Grattis till er från sönerna 

Göran och Thomas med 
familjer.

Fotograf: Gösta

Emma Wikland 8 år
Många kramar från pappa 
Lars och mamma Kersthy.
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Lagfartssammanträde
Lagfartssammanträde kommer 
att hållas för att utreda 
äganderätten till fastigheten 
Tjörn Lilla Askerön 1:189.

Lagfart kan komma att beviljas 
med stöd av vad som kommer 
fram vid sammanträdet.

SÖKANDE: Tjörns Pastorat

DAG: 27 maj 2021 

TID: 10:00

PLATS: Lantmäteriet, 
Fastighetsinskrivning, Zachaus 
gränd 2, Uddevalla. Med anled-
ning av Covid-19 genomförs 
sammanträdet digitalt.
Kontakta Lantmäteriet, 
Fastighetsinskrivning, telefon 
0771-63 63 63 för information 
om deltagande.

Meddelanden

Köpes

båt köpes
htbåt styrpulpetsbåt eka även ut-
ombordare äv def hämtar
0739254680

Bevakningsförfarande
I konkursen 3B Kapital AB i
likvidation, 556764-5865, ska
bevakningsförfarande äga rum.
De som vill bevaka fordringar
och eventuellt göra gällande
förmånsrätt ska senast 2021-03-
08 göra det skriftligen i två
exemplar hos Varbergs tingsrätt,
Box 121, 432 23 Varberg. 

Varbergs Tingsrätt

Efterbevakning
I Saab Automobile Aktiebolag,
556258-8912, vid Vänersborgs
tingsrätt anhängiga konkurs har
fordran efterbevakats.
Anmärkning mot
efterbevakningen kan göras
senast den 2 mars 2021. Till dess
finns bevakningshandlingarna att
tillgå hos förvaltaren advokat
Anne-Marie Pouteaux, Wistrand
Advokatbyrå, Box 119 20, 404 39
Göteborg, tel. 031-771 21 00 och
advokat Hans L Bergqvist,
Advokatfirman Delphi KB, Östra
Hamngatan 29, 411 10 Göteborg,
tel. 031-10 72 00. Om
anmärkning görs hålls
förlikningssammanträde inför
tingsrätten, Hamngatan 6,
Vänersborg, den 29 mars 2021,
kl. 14. 

Vänersborgs Tingsrätt

AMAETA i Sverige AB, 556897-7234, med tidigare bolagsnamn
Profil Form & Fasad Bygg AB, Box 879, 414 54 Göteborg, har den 1
februari 2021 försatts i konkurs vid Uddevalla tingsrätt.
Edgångssammanträde hålls den 29 mars 2021 kl. 09.00 i
tingsrättens lokaler, Zachaus gränd 2, Uddevalla. Borgenärerna
kallas till sammanträdet genom denna kungörelse. Förvaltare är
advokaten Staffan Karnå, Advokatfirman Kjällgren AB, Box 1, 451
15 Uddevalla tel. 0522-66 98 50.
Uddevalla Tingsrätt

Göteborgs Båt & Finsnickeri Ab
Omläggn. o renov av teakdäck
/durkar Renovering av träbåt, inred-
ning,, Rorkult, bord, intarsia,
Relingslister i teak Försäkringsarbe-
te, egna ideer T.031-922200”

Familj
Döda

Konkursbeslut
Enter Data Kontor Lerum AB i likvidation, 556522-6395, Östra
Hamngatan 30-34, Göteborg, sattes 2021-01-28 i konkurs vid
GÖTEBORGS TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2021-03-23 kl
14:10 i tingsrättens lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg. Förvaltare
Håkan Wendesten, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg, 031-10
72 00. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna
kungörelse.
Göteborgs Tingsrätt

Konkursbeslut
De som anges nedan sattes 2021-01-29 i konkurs vid GÖTEBORGS
TINGSRÄTT. Edgångssammanträde hålls 2021-03-23 i tingsrättens
lokaler, Ullevigatan 15, Göteborg, på de klockslag som anges vid
namnen. Borgenärerna kallas till resp. sammanträde genom denna
kungörelse.
1. Gladhammars Gruvor AB i likvidation, 559110-1539, Västra
Hamngatan 21, Göteborg, kl 15:50. Förvaltare Anders Strid, Box
11025, 404 21 Göteborg, 010-614 10 00
2. Lomex Ekonomisk förening i likvidation, 769624-6029, Östra
Hamngatan 5, Göteborg, kl 16:10. Förvaltare Magnus Wiktorson,
Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, 031-778 35 00
Göteborgs Tingsrätt

Vår älskade

Viveka "Vivvi"

Elfstrand

* 6 mars 1957

har hastigt lämnat oss
i outsäglig sorg

och saknad.

Fåglum
den 21 januari 2021

OLLE

Mimmi och Jani

Lilli och Niclas

Maxinne
Syster Liselotte

Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever,

Du finns alltid kvar.

I minnet vi ser Dig

precis som Du var.

Hedra gärna Vivekas minne
med en gåva till

Läkare Utan Gränser,
gåvotel. 010-199 33 00,

www.lakareutangranser.se

Grattis

Kungörelser Kungörelser

Bröllopsdag

Båtar
Övrigt

För att kunna nå vårt mål om att 2025 erbjuda energi från förnybara och 
återvunna källor planerar vi att söka nytt tillstånd för vår befintliga anläggning 
för el- och värmeproduktion i Ryahamnen.  

Vi vill komplettera med en bioångpanna som ansluts till befintlig ångturbin. 
Samtidigt vill vi anpassa anläggningen så att den ska kunna användas genom 
separat el- och värmeproduktion för att motverka kapacitetsbrist i elnätet. 
Ytterligare ändringar som planeras är att Rya kraftvärmeverk ska kunna 
användas flexibelt med mer eller mindre drifttid samt att flytande förnybara 
bränslen ska kunna användas på anläggningen. 

Byggnaden för bioångpannan placeras på samma fastighet som Rya kraft- 
värmeverk, Rödjan 3:1. För anslutande system kommer även delar av Rödjan 
727:18 att nyttjas. De sökta ändringarna innebär att total installerad effekt på 
anläggningen ökar från dagens 600 MW till högst 800 MW. Bioångpannan 
utformas för att kunna leverera totalt 140 MW värme och cirka 35 MW el. 
Bränsle är främst GROT, dvs skogsavfall från grenar och toppar, och RT-flis (flisad 
returträ). En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram. 

Ett samrådsunderlag finns på goteborgenergi.se/samradryakvv2021

Vill du veta mer eller lämna synpunkter är du välkommen att kontakta: 
Lina Hammarstrand , 031-62 62 07, lina.hammarstrand@goteborgenergi.se  
eller  Erika Andersen, 031-62 69 20,  erika.andersen@goteborgenergi.se

Vi vill ha dina synpunkter senast den 26 februari 2021.

Nu är det dags för samråd inför nytt  
tillstånd för Rya kraftvärmeverk

En del av Göteborgs Stad


