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Ortsutvecklingsmöte: Alafors
Höst 2015

Datum och tid

2015-10-22, 19:00-21:30

Plats

Medborgarhuset, Alafors

Presidium

Catharina Eliasson, ordförande
Thomas Olesen, 1:e vice ordförande (ej närvarande)
Rolf Gustafsson, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Madeleine Olofsson

Inbjudna

Pernilla Rokosa, enhetschef infrastruktur
Jonathan Dahl, projektledare
Anders Eriksson Bohus räddningstjänstförbund, BORF

Antal övriga
mötesdeltagare

Ca 20 personer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors
Inledande presentation
Ordförande Catharina Eliasson hälsar välkomna till kvällens ortsutvecklingsmöte. Hon presenterar
presidiet.
Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. Protokollet finns att läsa på kommunens
hemsida www.ale.se
Svar på tidigare frågor
Går det att förbättra trafiksäkerheten vid Lunnavägen på Alingsåsvägen för gångtrafikanter som vill
promenera till Nol? (fråga från mötet 7 oktober 2014)
Trafikverket är väghållare för Alingsåsvägen så det är de som ansvarar för denna fråga. Frågan har
skickats vidare till Trafikverket som meddelar att de kommer att avge ett svar inom 12 veckor
(2015-02-17).
Trafikverket meddelar (2015-07-29) att man tyvärr inte kommer att kunna prioritera Alingsåsvägen
under de närmaste åren. Beslutet finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida www.ale.se
Papperskorgar vid hållplatsen ”Posten, Alafors”.
Parkchefen Anders Alfredsson svarar 2015-05-05 att han sätter upp papperskorgar vid hållplatsen
posten Alafors, för att minska nedskräpning.
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Varför har inte Ale kommun förvägrat Svenska kraftnät tillträde till markerna för att ta
markprover?
Jörgen Sundén, sektor Samhällsbyggnad, svarar att Ale kommuns bedömning är att det endast
skulle förlänga processen med några månader då Svenska kraftnät, med hänvisning till riksintresse,
skulle beviljas tillträde via Länsstyrelsen.
Nya ärenden vid dagens möte
Räddningstjänsten informerar – glöm inte släcka ljuset!
Brandinspektör Anders Eriksson på Bohus räddningstjänstförbund, BORF, informerar om sin
verksamhet. Området har 5 brandstationer, ca 140 anställda och gör ca 800-900 insatser per år. Stor
del av anlagda bränder gäller bilbränder, har varit ett antal i Nödinge vilket man arbetar med.
Nationella batteribytardagen 1 december, viktigt att byta batterierna i sina brandvarnare en gång om
året. Anders rekommenderar alla att ha en pulversläckare hemma. 25-30 % av alla bränder är
anlagda, kan vara upp till 50 %. Spisbränder är en av de vanligaste orsakerna till brand i hemmet,
t.ex. överhettning av olja. Vanligaste orsaken till dödsbränder är sängrökning. Vanligaste
brandorsaken i villor är soteld (eller skorstensbrand). Soteld kan uppstå om man eldar med fuktig
ved eller har dåligt drag. Räddningstjänsten rekommenderar är att man inte ska ladda sina
mobiltelefoner på natten.
Information om förändring av Ledetvägen och betydelsen förändringen har för Alafors som ort.
Pernilla Rokosa infrastrukturchef och Jonathan Dahl projektledare, sektor samhällsbyggnad.
Ledetvägen är en lokalgata som går genom Alafors tätort och idag trafikeras den av dubbelriktad
busstrafik. Den har flera trånga sektioner och bredare fordon har svårt att mötas vilket leder till
osäkerhet för oskyddade trafikanter på vägen. Vägen är den väg i kommunen som genom åren
genererat flest frågor, samtal, mail och brev till kommunen. Frågan har diskuterats mycket under
åren, på flera plan, och problemet har varit att Ale kommun inte har haft rådighet över vägen utan
den har varit Trafikverkets ansvar. Under 2015 har beslutet att Ale kommun tar över vägen från
Trafikverket vunnit laga kraft. Ny trafikutredning är på gång, delvis klar. Det som händer nu är att
Ledetvägen planeras att byggas om med start våren 2016 enligt följande:
•
•
•
•
•

Breddning av befintlig gångbana
Upprustning av vägbanan
Byte av belysning
Omläggning av busstrafiken
Enkelriktning av delar av Ledetvägen (mellan Lindängsvägen och Furulundsvägen)

Synpunkt/önskemål: kan man sätta upp en skylt ”Ledetvägen” vilket saknas idag. Pernilla och
Jonathan tar frågan med sig.
Fråga: Är fastighetsägarna informerade kring hur de kommer att påverkas av ombyggnaden?
Pernilla och Jonathan informerar om att än så länge har man inte haft diskussioner med
fastighetsägare men vid byggskedet kommer man att skicka ut information till de boende.
Upprepat önskemål: Ahlafors fria skolas skolråd vill vara med i diskussionerna kring Ledetvägen.
Pernilla och Jonathan tar frågan med sig.
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Information om lekplatser i Alafors
Önskemål har kommit till kommunen kring en stor lekplats i Alafors. Parkchefen Anders
Alfredsson svarar att det finns inga tankar på detta i dagsläget.
Övrigt
Inget övrigt fanns att diskutera.
Nya frågor och önskemål
Synpunkt: Uppslutningen kring mötena är låg, vilket man behöver arbeta med. Kan man bjuda in
på annat sätt än via annons i Alekuriren t.ex. via mail eller utdelning av inbjudan i brevlådor eller på
skolorna? Presidiet tar med sig synpunkten.
Fråga: gång och cykelväg mellan Starrkärr och Alafors? Mycket folk som rör sig samtidigt som det
är mycket tung trafik, det finns ingen vägren vilket blir osäkert. Rolf Gustafsson svarar det finns en
trafikplan där problemet är uttalat men ingen tidsplan finns. Pernilla Rokosa svarar att kommunen
har en vision om att det skall finnas en gång- och cykelväg på sträckan och söker och har sökt, när
möjlighet ges, finansiell medfinansiering hos Trafikverket som är väghållare. Dessvärre har man
inga positiva beslut om finansiering från Trafikverket ännu i den frågan.
Fråga: Vilka andra vägar ska kommunen ta över från Trafikverket? Rolf Gustafsson: Trafikverket
vill gärna föra över fler vägar till kommunen (som inte är riksangelägenhet) och diskussion med
Samhällsbyggnadsnämnden pågår.
Fråga: Uppföljning av plus/minuslistan som gjordes under tidigare år – vad hände med den?
Övningen var väldigt bra och hög energi, vad hände med det?
Fråga: Vad händer med Vikingagården: Rolf Gustafsson berättar att Vikingagården är nedlagd som
kommunal verksamhet. Förhoppningen är att någon kommer att ta över och drivas vidare i en
annan regi. Ev campingplats i området har diskuterats men inga beslut är fattade. Skulle scouterna
kunna använda lokalerna så länge?
Fråga: När beslutade kommunen att skolpeng inte ska följa med elever som studerar utomlands?
Madeleine Olofsson, utbildningssamordnare sektor utbildning, kultur och fritid: kommunen tillåter
inte längre, sedan några år tillbaka, att skolpeng flyttar med utomlands eftersom det är oklart om
det är lagligt då elevens skolpeng är kopplad till verksamhet inom Sverige. Svenska skolor
utomlands finansieras av statsbidrag för elever som uppnår behörighet för dessa. En utredning
kring frågan är under beredning på utbildningsdepartementet och kommunen bevakar resultatet av
den.
Fråga: Klargörande kring vad som gäller med Hältorpssjön: Den är med på kommunkartan som
kommunal badplats men den är inte kommunens utan är bekostad av Ahlafors IF. Besöks av
mycket folk på sommaren, kan kommunen ge något bidrag till badplatsen? Klas Arvidsson,
enhetschef på Ale fritid svarar att Hältorpssjön inte är med på kommunens hemsida som
kommunal badplats. Föreningen fick under året ett kommunalt bidrag på 90 000 kr för inköp av ny
badbrygga då föreningen ser att badet är en viktig del av hela sin föreningsanläggning.
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Fråga: Vem bekostar bytet av de krossade bullerglasen: Rolf Gustafsson svarar att Trafikverket står
för kostnaden för dessa.
Synpunkt: Det upplevs som stökigt och ovårdat kring vissa områden men om kommunen inte
ansvarar för marken åligger det den enskilda fastighetsägaren.
Upprepad fråga: Kan man skapa en bilpool med kommunens bilar så att allmänheten kan använda
bilarna när de inte behövs i verksamheten? Frågan har varit uppe tidigare och besvarades då med
att kommunen just då inte hade en bra organisation men att den skulle sättas på plats under 2015
och att samutnyttjande kan bli aktuellt tidigast i slutet på 2016.

Ordförande tackar de inbjudna för deras medverkan och övriga mötesdeltagare för visat intresse.

Catharina Eliasson

Madeleine Olofsson

Ordförande

Sekreterare
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BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte: Alafors
Höst 2015

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alafors
Datum

Ärende/fråga

Frågan besvaras av

Status/svar

2015-10-22

Vad gäller Hältorpssjön? Finns det
möjlighet att få något kommunalt
bidrag?

Sektor utbildning,
kultur och fritid

Klas Arvidsson, enhetschef på Ale fritid
svarar att Hältorpssjön inte är med på
kommunens hemsida som kommunal
badplats. Föreningen fick under året ett
kommunalt bidrag på 90 000 kr för
inköp av ny badbrygga då föreningen ser
att badet är en viktig del av hela sin
föreningsanläggning.

2015-10-22

Skulle scouterna kunna använda
Vikingagårdens lokaler tills dess att
någon annan ev tar över?

Sektor utbildning,
kultur och fritid

2015-10-22

Vad hände med plus och minuslistan
som gjordes på ortsutvecklingsmötet
för några år sedan?

Sektor utbildning,
kultur och fritid

2014-10-07

Kan man skapa en bilpool med
kommunens bilar så att allmänheten
kan använda bilarna när de inte behövs
i verksamheten?

Sektor
samhällsbyggnad

och
2015-10-22

Plats för anteckningar

