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Ortsutvecklingsmöte i Nol
Inledande presentation
Ordförande Klas Karlsson inleder med presentation av presidiet och berättar om vårens ortsutvecklingsmöte två teman. Från kommunen kommer
kommunchef Björn Järbur och talar om skola och tillväxt i Nol och så kommer vår kommunpolis Anna Aberg. På mötet finns lappar som
medborgarna kan ta och skriva ner frågor som de vill ställa till politiker och kommunen på ortsutvecklingsmötet eller skicka in senare när man kommit
på frågor. Skriver man in sina kontaktuppgifter får man svaren när de kommer och behöver inte vänta till nästa möte för att få dem besvarade.
Frågorna och svaren kommer att finnas på hemsidan och de kommer att tas upp på nästa möte. Vi kommer inte att skriva ut vem som har ställt
frågorna.

Dialog
Anna Aherg, kommunpolis.
Anna förklarar hur det nya lokalpolisområdet fungerar. Polisstationen finns i Kungälv. Anna arbetar mycket brottsförebyggande och samverkar
mycket med kommunen inom trygghet och brottsförebyggande området. Är ute ofta och träffar medborgare i olika sammanhang men patrullerar inte.
Under hösten upplevdes ökade problem med ungdomar och narkotika. Nu arbetar polisen och kommunen tillsammans mer riktat och med hjälp av
fältare har man fått in fler ungdomar i den öppna friti.dsverksamheten och det har lugnat ner sig igen.
Nya problem uppkom senare kring resecentrum i Älvängen. Nu har polisen och socialtjänsten arbetat riktat och med fältarna och nu fått in
ungdomarna i den öppna fritidsverksamheten och det har lugnat ner sig igen. I Nol hängde de vid pendelsrationen. Just nu är det lugnare i Nol och i
kommunen. Monica Samuelsson inflikar hur det samarbetet mellan socialtjänsten och polisen har gynnat saken.
På mötet fördes dialog om oro, polisens ökade närvaro och det arbete som kommunen och polisen gör inom området.

Hur bygger vi skolor i Ale?
Björn Järbur presenterar den planerade byggnationen. Det finns flera detaljplaner klara som tillåter byggande av bostäder. Björn pratar om hur
bostadsbyggandet häger ihop med befolkningsökningen och hur detta även drar med sig annat som ökad service, både kommunalt och privat men
också näringsliv. 2018-2027 planerad byggnati.on av förskolor och skolor. Under perioden kommer antalet förskoleplatser dubblas. Varje år har
kommunen kontakt med byggherrama för att få koll på när de har tänkt börja bygga och vilket boende som byggs och utifrån det kan man beräkna
hur många som kan komma att behöva plats i skola, barnomsorg och äldreomsorg. I början på 2018 planeras Ale seniorcentrum med ca 50 platser stå

klart.
I norra Nol, vid Tudorområdet, ska en ny förskola byggas och stå klart 2020. Den nya förskolan ska ha 8-10 avdelningar. Kommunen behöver arbeta
med större enheter både när det gäller förskolor och skolor. Detta för att kunna bedriva verksamheten med behöriga lärare och kunna garantera en
god verksamhet.
Folketshusvägen ny förskola och ge 6-8 avdelningar men marken måste först saneras och ännu är finansieringen inte klar för det. Men alternativ
lösning finns.
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Det kommer att behövas fler skolplatser i Nol- Alafors och då är svårt att bygga ut de skolor som finns idag i området så finns det tankar om att ev
bygga en helt ny skola på lämplig plats för Nol-Alaforsbamen.
Dialog förs mellan politiker Dennis Ljunggren och Elena Fridfelt från barn och utbildningsnämnden och medborgare i frågan om skolor och deras
storlek.

Nya frågor och önskemål
Fråga: Hur är det med ungdomarna? Får alla sommarjobb? Hur hjälper kommunen dem som är skoltrötta?
Ja, svarar Björn Järbur, det finns sommarjobb till alla ungdomar i n:::ålgruppen för kommunala sommarjobb. De ungdomarna som väljer att inte gå
vidare till gymnasiet kan gå på lärlingsgymnasiet eller på iv och kommunen arbetar för att få fram modell för hur de ska få ut ungdomar i
specialanpassade åtgärder. Kommunens uppdrag är att se till att alla tar sig igenom skolan med så goda resultat som möjligt.
Fråga: Situationen med fyrverkerierna vid nyår var bedrövlig. Vad gör kommunen och polisen åt det?
Kommunpolis Anna Aberg svarar att ungdomar och barn inte får ha eller använda smällare och fyrverkerier och det är förbjudet i lag att sälja till
minderåriga och att smälla i tätbebyggt område är också förbjudet. Bjöm Järburberättar att kommunen har kommit med nya föreskrifter om
fyrverkerier som begränsar användningen.
Ordförande Klas Karlsson avslutar mötet men både politiker och kommunchefBjörnJärbur stannar kvar och dialogen fonsätter.
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