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Datum och tid

2014-10-23 klockan 19:00

Plats

Alvhems IK, klubblokalen

Presidium

Elena Fridfelt, ordförande
Peter Ohlsson, 1:e vice ordförande
Sven Rydèn, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Johanna Olsson, sektor Utbildning Kultur och Fritid

Inbjudna gäster:

Tony Petersson – projektledare Vixor & Co
Tim Nylande – förskolechef, Ale kommun
Thomas Berggren- Vaknafonden, Ale kommun
Mats Barre – Mini Mili
Tine Winter-Olsson – Mini Mili
Isabell Korn- ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Antal övriga mötesdeltagare

Ca 20 personer

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem
Inledande presentation
Ordförande Elena Fridfelt hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens sista ortsutvecklingsmöte i
den nuvarande presidiekonstellationen. Hon presenterar presidiet, sekreteraren och kvällens
inbjudna gäster.

Föregående mötesanteckningar
Protokollet från föregående möte finns att läsa på www.ale.se

Nya ärenden vid dagens möte
Ny grusad yta i Alvhem för lek och idrott?
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn berättar om det uppdrag hon lämnat till
tjänstemän i Ale kommun att se över förutsättningarna för att iordningställa en grusplan i
Alvhem. Grusplanen är en kompensation för en yta som kommunen tog i anspråk för
byggnation av en förskola för flertalet år sedan.
En av besökarna tipsar Isabell om att det finns en gräsplan i närområdet som vid regn blir
sank och obrukbar, denna plan skulle kommunen kunna dränera och lägga grus på. Isabell tar
med sig informationen vidare till kommunens tjänstemän.
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Ärendet kommer att återrapporteras vid ett kommande ortsutvecklingsmöte när planeringen
för planen är beslutad.

Förskolan i Alvhem
Förskolechef Tim Nylander talar om verksamheten på förskolan i Alvhem och hur de arbetar
med det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är kontinuerligt och sker i verksamheten
löpande. Han talar om att kommunen satsar på en utbildning för samtliga lagledare inom
förskolan i Ale kommun. Denna utbildning syftar bland annat till att lagledaren ska kunna
fungera som förskolechefens förlängda arm ute i verksamheten vilket i sin tur frigör tid för
förskolechefen att i större utsträckning vara pedagogisk ledare.
En av besökarna ställer en fråga kring hur det kommer bli med verksamheten i förskolan nu
när det är politiskt oroligt i kommunen. Elena svarar att politiken i Ale har en bred enighet
kring verksamhet och mål gällande förskola och skola i kommunen.

Vakna- projekt mot droger
Thomas Berggren, projektledare för det drogförebyggande arbetet i kommunen talar om
historien bakom ”Vakna fonden” samt en del av de projekt som fonden arbetar med och
finansierar i kommunen. Han talar om vikten av att föräldrar och andra vuxna närstående
fungerar som en bra förebild för våra unga när det gäller bland annat alkoholkonsumtion.

Mini Mili
Projektledare för Mini Mili i Surte, Mats Barre och Tine Winter-Olsson berättar inlevelsefullt
om verksamheten som vänder sig till ungdomar upp till 25 år och deras familjer. Mini Mili
arbetar med de ungdomar som redan har ett missbruk eller ett riskbruk av droger.
De talar om att alla alltid är välkomna att ringa om man känner en oro kring en närstående och
att de gärna kommer ut till pensionärsföreningar och liknande och pratar om droger. De talar
om att Ale kommun gör ett fantastiskt arbete för ungdomar som har hamnat snett då det finns
ett stort engagemang i frågorna från den politiska ledningen och ut i kommunens
verksamheter.
Mats Barre, behandlare tel. 0725-15 75 16, Tine Winther, behandlare tel. 0725-16 11 82.

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

MINNESANTECKNINGAR 3(4)
Ortsutvecklingsmöte Alvhem
Höst 2014

”Trådlös fiber”
Projektledare Tony Petersson från Vixor och Co talar om möjligheten för Alvhemsborna att
investera i trådlös mikrovågslänk. Han talar om att tekniken används dagligen för bland annat
radio, tv och mobiltelefoni och att den fungerar oavsett väder och vind. Kapaciteten i det
trådlösa överförandet kan innefatta extrema datamängder.
En av besökarna ställer en fråga kring kostnader och svaret blir att det är beroende på avstånd
och strukturen på natur och byggnation. Summor som nämns är 75-150 000 kr. För ytterligare
information och kontakt går det bra att ringa Tony på telefon 0705-214785 eller maila till
tony@vixor.com
Lars Kopp från Skepplanda fiberförening talar om hur de har arbetat och var de befinner sig i
sitt projekt med att lägga fiberkabel i Skepplanda. Han rekommenderar de Alvhemsbor som är
intresserade av fiberuppkoppling att höra av sig till Lödöse fiberförening via mail
info@lodosefiber.se eller läsa informationen på hemsidan www.lodosefiber.se

Övriga frågor:
En av besökarna ställer en fråga om det nya vatten och avloppssystemet i Alvhem, det har
ryktats om att det varit en del problem för villaägare på grund av systemet, är det så och i så
fall planeras en åtgärd?
En av besökarna lyfter problematiken kring ett ökat buller för en del av de boende i Alvhem.
Kommunalråd Mikael Berglund talar om att kommunen som helhet har lyft problemtiken med
en ökad bullernivå på flera ställen i kommunen och inväntar nu svar från Trafikverket.
Ärendet kommer lyftas igen för återrapportering av Trafikverkets svar till kommunen.
Två frågor från Trafikverket är fortfarande obesvarade, tjänstemän i kommunen kommer att
kontakta Trafikverket för att skynda på hanteringen.
Svar på frågorna kommer att finnas på www.ale.se under fliken, kommun och politik
/ortsutvecklingsmöten
Elena avslutar dagens möte med att tacka för intresset och för denna tid. Nästa
ortsutvecklingsmöte blir till våren. Dagordning annonseras i Alekuriren och läggs även ut på
kommunens hemsida www.ale.se

Elena Fridfelt

Johanna Olsson

Ordförande

sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Alvhem]
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

2014-10-23

Det har ryktats om att det har varit
en del problem med det nya vatten
och avloppet i Alvhem, är det så
och i så fall vad planerar
kommunen att göra åt saken?

Tekniska
kontoret

2013-10-03

Rampen över stora bron är för
smal för att både cykel och
vägtrafik ska få plats på bron, vad
kan göras?

Trafikverket

2013-10-03

Två bilar kommer att få svårt att
mötas när snön kommer att
behöva plogas bort från väggrenen
på bron. Vart ska man ploga
undan snön?

Trafikverket
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Status/Svar

Plats för anteckningar

