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Datum och tid

2017-04-20, kl.19.00-21.00

Plats

Skepplanda bygdegård, Skepplanda

Presidium

Carlos Trischler, ordförande
Cassandra Furberg, l :e vice ordförande
Kjell Brattfors, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Karin Simonsen

Inbjudna

Jonas Molin, Skepplandaföreningen
Gustaf Ni vall, projektledare, enhet infrastruktur
Björn Järbur, Kommunchef
Paula Öm, Ordförande kommunstyrelsen
Marie Bergwall, tfNäringslivschef
Mikael Bill, representant ur näringslivsrådet
Leif Andersson, Skepplanda fiberförening

Antal övriga
Mötesdeltagare

66 st.

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Presidiets ordförande Carlos Trischler hälsade alla välkomna till vårens 01tsutvecklingsmöte. Han
presenterade presidiet samt berättade om dagordningen för kvällen.
Mötet inleds med en tyst minut till minne av Sven Rydén.

Föregående mötesanteckningar
Fråga om återvinningsstationema. Varför tar kommunen inte tar hand om det?
Det är Förpacknings & tidningisamlingen (FTI) som sköter återvinning och städning på
återvinningscentralerna. De har tecknat avtal med Samhall och vi får se hur förloppet går.
Det finns information på återvinningscentralema om hur man kan ta kontakt med FTL
Fråga om hur kommunen hanterar soporna. Förlegad sophantering.
Carlos upplyser om att ett nytt sophanteringssystem är på gång. Mer information gällande
sophantering kommer ges på nästa ortsutvecklingsmöte.
Fråga om vad kommunen kan göra när det gäller vildsvin i trädgårdar.
Kommunen har inget ansvar i frågan. Vid problem bör man ta kontakt med lokala jaktlag för
att få hjälp att åtgärda eventuella problem.

Skepplandaföreningen informerar - Jonas Molin
I år blir det ingen Skepplanda-dag. Det är för få engagerade för att kunna driva dagen och arbetet
runt. Jonas hoppas på att få in fler medlemmar.
Skepplandaföreningen har jobbat på att behålla simhallen. Denna kommer förhoppningsvis hålla i
l 0-15 år till. Föreningen hoppas på en utbyggnad av den.
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Belysningen i Skepplanda - Gustaf Nilvall, projektledare enheten infrastrukturavdelningen
Gutaf börjar med att tacka både de boende och vägföreningen för smidighet under det pågående
arbetet. All belysning kommer på sikt bytas ut till led-armaturer. Kabeln i Skepplanda är
undermålig. Det betyder att de i samband med att stolparna behöver bytas så måste även kabeln
bytas. Det kommer bli mindre sk. ljusföroreningar av de nya lamporna. Nästa område som ska bytas
blir hela Bärs Lid och det som är kvar av Långa gatan.
Protkollen från trygghetsvandringar som gjorts har gåtts igenom och man har sett över var det
behövs mer belysning. Bland annat kommer torget, hundrastgården och lekplatser att belysas.
Fråga: När tänker ni sätta belysning på Hålandavägen?
Så vitt Gustaf vet så kommer det inte komma upp några stolpar där.
Fråga: På Östergårdsvägen så lyser varannan lampa. Alla lampor borde lysa. Det är har även varit
tänt sen tisdag (18april) kl. 13.00.
Imorgon (21 april) kommer de och börjar jobba med detta. Det är en gammal kabel och
slutbesiktning kommer ske nästa torsdag (27april).

Kommunens inställning till Hells Angels (HA) - Björn Järbur, Kommunchef
Björn Järbur inleder det var djupt olyckligt att en förening som av polisen bedöms som kriminell
verksamhet har etablerats så nära där det pågår ungdomsverksamhet, men att det i grunden är en
affär mellan två privatpersoner och en förening. Kommunen har tidigare haft förköpsrätt, men detta
är inget som finns idag. Det kommunen kan göra är att arbeta med frågorna gällande bygglov och
livsmedelsverksamhet och se till att gällande lagstiftning runt detta följs
Utöver detta kan kommunen inte påverka sitationen.
Det har förekommit en dialog om det finns möjlighet för kommunen att köpa fastigheten. Detta ska
i så fall ske på marknadsmässiga villkor och kommunen har en nära kontakt med polisen i frågan.
Det är inte möjligt att betala mer än vad som betalades i grunden. Det finns ett visst mervärde, men
är i dagsläget inte i närheten av de nivåerna som än så länge diskuterats
Fråga: Ni har fått ett pris från HA, även om det inte är marknadsmässigt pris, vad ligger den
summan på?
Vill gärna komma framåt i frågan, men det är inget som kan diskuteras här och nu. Det vore
oklokt att förstöra de möjligheterna.
Fråga: Har Vadbacka gästgiveri en gång i tiden varit K-märkt? Har det tagits b01t? Hur behandlas
detta i så fall? Är det inte svårare att sälja vid K-märkning? Staketet som nu satts uppp, hur stämmer
det överens med skyddet?
Enligt Dragan Danilovic, enhetschef bygg är att det inte är någon K-märkning. De har sett
efter om det är något sådant som kan användas till kommunens fördel men inte funnit något.
Viss del av exteriören är skyddad. Problemet är att vårt eget staket som vetter mot planerna
sitter på samma avstånd från byggnaden. Utifrån bygglovsperspektiv så har vi i vårt eget
agerande gjort en bedömning i frågan, gör det svårt att dra det vidare.
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Lokalutveckling och befölkningsökning - Björn Järbur, kommunchef. - Dennis Ljunggren,
ordförande i utbildningsnämnden.
Tack var ny järnväg och ny motorväg så har tillväxttakten ökat stort. Fram till 2011-2012 var det ca
0.5% på årsbasis. Nu är den 2.8% och den förväntas öka ytterligare. Ale har antagit ett nytt
lokalförsörjningsprogram för att klara tillväxten.
Björn Järbur förevisar tillväxt-diagram och prognoser. De närmaste 5 åren kommer Älvängen vara
orten som växer allra mest. Fram till 2030 kommer vi att gå från ca 28 000 till 45 000 invånare. Det
finns en tydlig prioritering att i första hand satsa på Älvängen och Nödinge, detta efter politiska
beslut. På lite längre sikt kan Älvängen och Skepplanda komma att byggas ihop.
Under åren 2017-2019 kommer det att byggas 79 nya bostäder i Skepplanda
Förra året färdigställdes 20 nya bostäder.
Fråga: Trygghetsboende/serviceboende, när kommer det?
Ale seniorcentrum i Älvängen, 50 nya platser. I anslutning till det planeras 28 st lägenheter.
Det förs en dialog med Skanska om hur dessa kan bli trygghetsbostäder. Det finns 60 st
lägenheter för äldre i Bohus, Nödinge och Alafors och man tittar på möjligheten att
komplettera. Där finns hemtjänst och olika typer av aktivitetsinsatser. Inom ett och ett halvt
år kommer vi förhoppningsvis ha 120 lägenheter.
Dennis Ljunggren infonnerar om forntida planer rörande barnomsorg och skola.
Det utbildningsnämnden framförallt t_ittar på är att bygga ut Alboskolan. Möjlighet kan ges att
utveckla barnomsorgen. Han berättar att det framåt 2020 kommer vara fler elever än vad som
plats i Skepplanda, men nyttjandegraden kommer fortfarande inte vara max. I Skepplanda är det
82% som utnytjar resureserna som finns inom barnomsorgen. Andra delar har upp till 95% och över
100%.
1 Skepplanda är nyttjandegraden på förskolorna lite lägre än övrigt i kommunen i snitt.
Det planeras inte att byggas fler skolor. Dennis delade med sig av tankar inför framtiden och
spekulerade i hur det kan bli om skolverksamheten flyttades till A)boskolan och hur
Gamvindeskolan då kan vara förskola och renoveras upp. I och med nya regler med behöriga lärare
så skulle det gynnas av att få ihop det till en enhet. Vad skule lokalerna tillåta? Hur skulle man lösa
både skola och förskolans behov genom att arbeta på ett annorlunda sätt. Ha skola för hela
Skepp landas 1-6-behov.

får

Var ska högstadierelever från Skepplanda-I !ålanda ta vägen?
Än så länge, fram till 2026 kommer dessa elever fortsätta att gå i Älvängen.
Aroseniusskolan kommer byggas ut.
Det görs en stor kostutredning i hela kommunen som ska vara färdig innan sommaren. Där kommer
de olika förutsättningarna ses över, samt frågor som kvalite, kostnad och service.
Björn Järbur och Dennis Ljunggren svarar på fle1talet frågor gällande olika typer av
matlagningskök m.m, men mer utförliga svar kommer kunna ges i höst när utredningen är klar.
Björn lovar att återkomma till nästa ortsutvecklingsrnöte då utredningen är klar och kommer då
kunna svara på frågor
Fråga: Har ni informerat landstinget om det här ökningen på befolkningen? Det kan inte var lätt för
vårdcentralen att klara av alla dessa. Har redan nu svårt med tider och man får vänta länge. Varför
jobbar inte kommunen för att ta över den vårdcentral som står i Skepplanda?
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Landstinget och Vårdcentralerna är medvetna om ökningen. Det är inte en fråga som
närhälsan kommer att lösa, utan det kanske blir en privat aktör. Närhälsan har egen ekonomi
och ska lösa lokaler etc. Om man väljer en annan vårdcentral så får de inga pengar och får
då svårt att vara kvar. Vill vi ha service nära så måste vi stötta den.
Att driva en vårdcentral görs på marknadsmässiga grunder, kommunen ansvarar inte för
detta. Regionen gör vad de kan för att få en bra spridning. Ju längre upp vi kommer, ju färre
finns det.

Så vill vi utveckla och värna om Ale Näringsliv - Marie Bergwall , tf näringslivschef Ale
kommun, - Mikael Bill, representant ur näringslivsrådet.
TfnäringslivchefMarie Bergwall berättar om näringslivsarbetet i Ale kommun. Arbetet görs
tillsammans med ett näringslivsråd där lokala företagare är aktiva.
Rådets representant Mikael Bill, berättar att näringslivsrådet inte är beslutande instans, men är en
instans där kommunen kan diskutera frågor och de lyssnar på rådet. De ser vikten av att ha ett
blomstrande näringsliv. Det värsta som kan hända är att vi blir en sov-kommun där alla jobbar i
Göteborg och att människor bara sover här. Det har främst byggts bostäder och Mikael hade gäma
sett att även fler verksamheter hade etablerat sig här i Ale.
Marie Bergwall visar och berättar om de 6 olika fokusgrupperna där bland annat
attraktionskraftsgruppen finns. Där diskuteras frågor för att göra Ale kommun så attraktivt så
företag vill flytta hit. De jobbar även med evenemang som Ale outdoor och Ale invite. De ska till
hösten börja jobba med en kampanj som går ut på att handla lokalt.
Hon berättar även om intemgruppen, att vi har bra service till företagarna och kommunens
bemötande när de frågar efter mark att bygga på eller hur de blir bemötta när de söker
resturangtillstånd. Samhällsbyggnadsgruppen jobbar med att öka företagsetableringar och göra
verksamhetsmark tillgänglig för att bygga. Kommunen äger inte mycket mark utan är beroende av
invånarna som äger mark. Än så är markptisema förhållandevis billiga, även om husprisema börjar
skjuta i höjden. Vi behöver ha hit företagare.

Skepplanda fiberförneningen informerar - Leif Andersson.
De håller nu på att gräva i Hålanda, på väg ner mot Skepplanda. Efter semestern är det planerat att
gräva vid Frövet, Skogstorp med flera. 760 hushåll ingår i nätet och hittills har det gått enligt
tidsplan. Arbetet påbörjades den 20 februari och förhoppningen är att det ska vara klart i oktober.
Nätet är Skanova-standard, vilket är kravet från Jordbruksverket när det gäller dimesionering för att
bygga ett fibernät idag. Förhoppningen är att i framtiden, med ev. hjälp av nya bidragspengar, ska
även de hushåll allra längst ut kunna erbjudas fiber.
Övriga frågor
Till nästa ortsutvecklingsmöte ska frågan om sophanteringen tas.
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