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Datum och tid

2015-10-27, kl.19:00-22.00

Plats

Skepplanda bygdegård, Skepplanda

Presidium

Carlos Trischler, ordförande
Carina Zito Averstedt, 1:e vice ordförande
Sven Ryden, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Sophi Westerholm-Viehmann

Inbjudna

Björn Järbur, kommunchef
Paula Örn, kommunstyrelsens ordf.
Lars-Ove Hellman, VD Alebyggen AB
Lotti Klug, brott- och säkerhetshandläggare
Klas Arvidsson, fritidschef
Leif Andersson, ordf. i Skepplanda fiberförening
Lars Kopp, områdesansvarig
Jonas Mol.in, ordf. i Skepplandaföreningen

Antal övriga
mötesdeltagare

Ca 125 personer

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Inledande presentation
Presidiets ordförande Carlos Trischler hälsar alla välkomna till höstens ortsutvecklingsmöte, ett
särskilt välkomnande går till delegationen från Botswana som är på besök:
Därefter hålls en tyst minut för att hedra de drabbade i den tragiska händelsen i Trollhättan.
Carlos presenterar presidiet och några av dagens gäster samt går igenom kvällens dagordning.

Svar på tidigare frågor
Det finns inga obesvarade frågor från vårens ortsutvecklingsmöte. Samtliga frågor besvarades i
vårens minnesanteckningar.

Vad händer med den tomma vårdcentralbyggnaden i Skepplanda?
Lars-Ove Hellman VD för Alebyggen hänvisar till fastighetsägaren Hemsö att svara på vad som
händer med den tomma byggnaden.
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Lars-Ove har tidigare fått frågan från Kent Carlsson om byggnaden inte kan byggas om till
bostäder? Lars-Ove har varit på plats för att skapa sig en överblick och byggnaden är gedigen med
betongväggar även inomhus, det kan skapa problem vid ombyggnad. Ett alternativ kan vara att
vårdcentralen byggs på med en våning.
Fråga: Istället för ombyggnad, kan man inte börja med att bygga på två våningar istället?
Lars-Ove klargör att ingen ställer en hel våning tom. Det är ekonomiskt inte möjligt.
När det gäller nybyggnation så har Alebyggen ett projekt i centrala Älvängen och ett i centrala
Nödinge. Genomförandet tar tid, i Älvängen har det hittills tagit 5 år.

Kommunchef Björn Järbur säger att tanken är att 190 000 flyktingar beräknas komma till Sverige i
år och ytterligare 160 000 under 2016. En översyn av lokaler och tomma ytor görs i hela
kommunen och den tomma vårdcentralen är med i tanken men inget är beslutat. Vi försöker att
skapa möjligheter. Vi kommer att få ca 100 ensamkommande barn i år och lika många nästa. I
dagsläget har vi 33 platser till förfogande. Nästa år kommer en ny lag som innebär att vi kan få en
anvisning och får 36 timmar på oss att lösa detta.
Fråga: Vad har Skepplanda att erbjuda ensamkommande ungdomar?
Björn svarar att det handlar om tak över huvudet. Det är här och nu som gäller. Vissa kommuner
har nästan lika många flyktingar som invånare. Vi står inför en mycket speciell situation.
Fråga: Vad ska stå åt sidan för flyktingarna?
Björn svarar att kommunen kommer att få ersättning för detta men att det är klart att det kommer
att kosta.

Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn berättar lite om vad som är på gång i Skepplanda.
Vi tittar på utveckling av förskoleverksamheten, en gemensam F-6 skola.
En näridrottsplats ska byggas. Den är ute på upphandling nu (J onathan Dahl på Infrastruktur,
hälsar att byggnationen planeras att starta v. 48)
Fråga: Hur ser det ut med äldreboende i Skepplanda?
Paula berättar att Älvängen står på tur med ett nytt äldreboende. Det finns ett gammalt beslut på
det. I dagsläget ser vi inget behov i Skepplanda.
Fråga: Vad har ni politiker för nybyggnadsplaner för Skepplanda?
Paula svarar att kommunen inte bygger själva och att kostnaderna är för stora för en liten
exploatör. Det måste finnas en marknad. Björn flikar in att vi har nästan 1 000 bostäder som är
detaljplanelagda men ingen exploatör är intresserade att starta upp i dagsläget.
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Skepplanda simhall
I(las Arvidsson, ansvarig för anläggnings- och föreningsfrågor berättar att han i början av året fick
ett uppdrag att göra en statusbesiktning av simhallen. Det görs utredningar på bland annat
betongkonstruktion och reningsverk. Statusbesiktningen ska förhoppningsvis vara färdigt vid
årsskiftet. Därefter får politiken bestämma hur vi ska gå vidare.
Fråga: Parkeringen vid simhallen hade tidigare bommar på båda sidor men nu har det försvunnit en
bom och ingen verkar veta varför bommen är borta?
Inget svar kan ges på mötet utan frågan tas med tillbaka till ansvarig på kommunen.
Fråga: Vem är ansvarig för motionsspåret och att sätta upp de nya lamporna?
Klas svarar att det är Anders Alfredsson på parkenheten som ansvarar för spåret och NCC har fått
uppdrag att sätter upp den nya belysningen.
Fråga: Lamporna placeras en bit in i skogen och de kommer att behöva röjas. Kommer det att
göras?
Anders Alfredsson svarar att det kommer att göras en röjning efter färdigställandet.

Fika paus
Trygghetsvandring i Skepplanda den 25 november
Lotti Klug, kommunens brott- och säkerhetshandläggare, jobbar sedan många år tillbaka med att
väcka intresse och engagemang när det gäller trygghet och säkerhet. Lotti håller i
trygghetsvandringen och hon berättar att vandringen är en metod för kommunens tjänstemän att
får reda på var man känner sig otryggt, vilka behov som finns och därefter se över vilka insatser
som eventuellt behöver göras.
Från kommunen kommer Lotti, Anders Alfredsson (parkchef), Björn Berle (trafikingenjör),
räddningstjänsten, Alebyggen och eventuellt polisen att vara med på trygghetsvandringen.
Sven Ryden tar på sig att boka en lokal där alla träffas. Det kommer en inbjudan i Ale kuriren innan
vandringen. Lotti behöver hjälp med planering av vandringen. Carina Zito Averstedt och ytterligare
en mötesdeltagare anmäler sitt intresse. Lotti vill gärna att ytterligare en person från Skepplanda ska
vara med och bestämma var vandringen ska äga rum. Är du intresserad så hör av dig till Lotti på
telefon 0303-33 01 21 alternativt maila till charlott.klug@al · .se. Vandringen kommer att ta ca två
timmar.

Nattvandring
Den 2 november kl. 18:30 är det ett uppstartsmöte i Skepplanda församlingshem. Lotti kommer att
vara där tillsammans med fritidsassistenter och Tomas Berglund från Vakna projektet. Alla som är
intresserade och nyfiken på vad det innebär att nattvandra är hjärtligt välkomna. Du måste vara
minst 25 år och vara nykter för att få delta i nattvandringarna. Är det många som kommer så är det
lättare att ta sig an uppgiften.
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Kraftiga smällare har använts i Skepplanda och både Lotti och polisen tar tacksamt i mot tips för
att få ett slut på detta. Smällarna är farliga och kan ge bestående hörselskador Tipsa polisen på
telefon 114 14 alternativt till Lotti.
Lotti tipsar om tjänsten "Fixa min gata" som är en webbplats (Ale.se) och en app som är till för att
hjälpa medborgare att rapportera problem i gatumiljön till sina kommuner. Det kan gälla
skadegörelse, nedfallna träd, oklippta häckar, hål i gatan med mera. Det är viktigt att veta att trasiga
lampor ska rapporteras till Ale EL

Skepplanda fiberförening uppdaterar och informerar
Leif Andersson, ordförande i Skepplanda fiberförening informerar om att föreningen i dagsläget
har 700 medlemmar och att föreningen är till för de som bor utanför tätorten. I dagsläget arbetar
16st områdesansvariga med att kontakta alla inblandade fastighetsägare för att teckna
fastighetsanslutningsavtal. Byggandet startar förhoppningsvis under våren 2016.

Gå in på föreningens hemsida för mer information: .h!.tR://www.skcpplandafibcr.sc/
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Skepplandaföreningen
Jonas Molin från Skepplandaföreningen jobbar hårt för att få ett tryggt och levande Skepplanda.
Han ser med oro på den ökade förstörelsen, inbrotten och drogerna i Ale kommun. Han
poängterar att nattvandringar kan vara ett sätt att minska dessa problem och säger även att man
inte behöver vara förälder för att nattvandra utan alla som vill är välkomna.
Föreningen har varit i kontakt med Hemsö fastigheter för att få hyra en lokal i källaren på den
tomma vårdcentralen som kan användas som fritidsgård. Vi skulle önska att kommunen står för
hyran. Resten fixar vi själva
Vill du vara med i föreningen och styrelsen kontakta Jonas Molin. Föreningens mål är att
Skepplanda ska utvecklas och att vi som bor här ska må bra.

Övrigt
De nya ägarna för tandvårdskliniken presenterar sig och tackar för ett trevligt mottagande i
Skepplanda. Robel Dam och Kalid Farouq är utbildade i Göteborg och har tidigare jobbat inom
folktandvården. De planerar att komma igång i november och ambitionen är tandvård för alla. Det
kommer att bli en invigning där man kan ställa frågor och titta på lokalerna.
Sven Ryden uppmanar så många som möjligt att komma till trygghetsvandringen.
Vid flera tillfallen har det varit hundbajs på konstgräsplanen där inga hundar ska vistas. Uppmaning
till alla hundägare att plocka upp efter sina hundar.

Nya frågor och önskemål
Inga nya frågor eller önskemål kom upp.

Carlos avslutar mötet med att tacka alla för engagemanget och hälsar alla välkomna till vårens möte.

Carlos Trischler

Sophi Westerholm-Viehmann

Ordförande

Sekreterare
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Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Skepplanda
Datum

Ärende/fråga

Frågan besvaras av

Status/svar

2015-10-27

Parkeringen vid simhallen hade
tidigare bommar på båda sidor men
nu har det försvunnit en bom och
ingen verkar veta varför bommen
är borta?

Sektor
samhällsbyggnad/Infrastruktur
och ansvarig på Fastighet

Fastighet har beställt avspärrningen.
Någon har på eget bevåg flyttat på
den. Det kommer att åtgärdas igen.

Plats för
anteckningar

