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Ortsutvecklingsmöte: Starrkärr/Kilanda
Höst 2015

�·

Datum och tid

2015-10-20, 19:00-21:00

Plats

Starrkärrs bygdegård, Starrkärr

Presidium

Seppo Tallheden, ordförande
Sune Ryden, 1:e vice ordförande
Thor Eliasson, 2:e vice ordförande (Ej närvarande)

Sekreterare

Linda Karlsson

Inbjudna

Peter Gustafsson och Bengt Edvaldsson, Starrkärrs fiberförening
Rolf Gustavsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Antal övriga
mötesdeltagare

Cirka 40 personer

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr/Kilanda
Inledande presentation
Presidiets ordförande, Seppo Tallheden, hälsade alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte och
presenterade presidiet, sekreteraren och inbjudna gäster.

Föregående mötesanteckningar
Seppo gick igenom föregående protokoll med tillhörande frågor och svar.

Svar på tidigare frågor
Vid förra mötet inkom det en fråga angående säkra ridvägar i Ale som löd:
Biduägar i Starrkärr, Granne och Ölanda, hur går det? Just nu är pengar lagdt1 på ridvägar som egentligen redan
fanns. Annu har inte de livsfarliga vägarna 1972 och Ali11gsåsvägenfått något alternativfa'r de cirka 200-300
hästarna i detta område. Pengar har satsats på ridvägar som ligger där knappt några ryttare bor, t.ex. Alvhem. Nu
borde kommunen gå in och styra upp så att de farligaste vägarnafår alternativa rid/eder och så att man kan binda
ihop Alajors med Starrkärr, Granne och Ö landa, som det var tänkt.
Ale Fritid lämnade följande svar:
När det gäller säkra n'd11iigar så anläggs, pr(!jekteras och drivs detta helt och hållet avfa'reningen Säkra Rid11ägc1r i
Ale. Foi'slagsvis kan man kontaktaforeningen direkt: kontaktnppgefficr och mer informationfinns på deras
webbplats http://vA \ .sakrari<lvaga.r. · /.
Presidiet delade ut kopior till åhörarna på det svar som Säkra ridvägar i Ale skickat med då de inte
hade möjlighet att närvara vid mötet.
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Nya ärenden vid dagens möte
Starrkärrs fiberförening
Peter Gustavsson och Bengt Edvaldsson från Starrkärrs fiberförening gästade mötet.
Fiberföreningens mål är att få fram en robust fiberanslutning med hög kvalitet så billigt och snabbt
som möjligt. Föreningen har idag drygt 630 medlemmar och en täckningsgrad på 80 %. Tanken är
att det ska vara ett öppet nät som alla olika aktörer ska kunna använda sig av. Starrkärr
fiberförening kommer troligtvis att gå tillsammans med Skepplanda fiberförening för att få till ett
så bra kollektivt avtal som möjligt när fibernätet är utbyggt som är valbart för alla men som ingen
är tvingad att ansluta sig till. En förprojektering/ritning är gjord under våren 2015 och med stöd av
denna så har man räknat fram att man bör kunna bygga ut alla drygt 1 000 anslutningar för 20 000
kronor/fastighet. För att vara garanterad att inte få en högre kostnad än 20 000 kronor/fastighet
måste man ha lämnat in anslutningsavtalet senast den 30 november. Det kommer att bli dyrare att
koppla på sig i efterhand än att vara med ifrån början. Betalningen kommer att delas upp på 3
tillfallen där den första inbetalningen beräknas behöva ske under första kvartalet 2016. Föreningen
lämnade in sin ansökan den 13 juli 2015 och det senaste budet är att besked om 40 % -igt bidrag
förväntas till slutet av februari månad där det kan dröja ända fram till sommaren med utbetalningar.
Planerad projektstart är mars-april 2016 och de hoppas att hela fibernätet ska vara färdigställt under
2016. För mer information gå in på: www. ·tart! arrsfiber.se.

Öppna frågor till Rolf Gustavsson
Blir det någon ordentlig busshållplats vid infarten till Utry i samband med utryggnaden av gång- och rykelväg längs
med Starrkän:ruägen? Detsamma gällerfiir den busshållplats som ligger mittemot Starrkän:rskolan som används av
många barn som inte säker då barnen får gå av bussen på 11ägnmen.
Rolf informerade att den planerade gång- och cykelvägen utmed Starrkärrsvägen är på gång att
börja byggas av Trafikverket. När det gäller busshållplatser så är det en annan fråga som inte hänger
ihop med gång- och cykelvägar. Kommunen håller dock på med ett arbete att inventera
busshållplatser på landsbygden men vet inte i dagsläget om någon utbyggnad av nämnda
busshållplatser är aktuellt.
Finns det några planer på att bygga gång- och rykelväg mellan Alafors och Starrkärr?
Rolf svarade att sträckan finns med i gång- och cykelplanen men när det finns pengar hos
Trafikverket till denna sträcka är det ingen som vet.
Vem månar om våra berg och bergknallar? Vid ryggnationer så sprängs det bort och krossas en hel del berg som
aldrig kommer tillbaka.
Rolf upplyste att markägaren själv har ett ansvar men även att det finns även intresseorganisationer
som bevakar detta. Inom tätbebyggt område är det svårt att bevara berg när man ska förtäta
samhällena.
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