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Datum och tid 2014-10-07, 19:00-21:15 

Plats Medborgarhuset, Alafors 

Presidium Erik Karlsson, ordförande 
Thor Eliasson, 1:e vice ordförande 
Åke Niklasson, 2:e vice ordförande 
 

Sekreterare Gun-Britt Bjerstaf 

Inbjudna Kristina Hallams, bitr. verksamhetschef  
individ- och familjeomsorgen 

Håkan Frank, polischef Polisenheten Nordost 

 

Antal övriga mötesdeltagare Ca 13 personer 

 

Ortsutvecklingsmöte i Alafors 

Mötets öppnande 

Ordförande Erik Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

Föregående mötesanteckningar 

Mötesprotokollet från 1 april 2014 lästes upp och godkändes.  

Protokollet från föregående möte finns på kommunens hemsida www.ale.se. 

Nya ärenden vid dagens möte 

Tema: Ahlafors fabriker – ungdomsboende och mötesplats med fokus på 
kreativitet, samverkan och framtida drömmar. 
Bitr. verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen Kristina Hallams berättade om sina 

http://www.ale.se/
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olika arbetsområden som bl.a. innefattar Spinneriet i Alafors. Hon redogjorde för fabrikens 
historia från början av 1900-talet och berättade bl.a. att man 1994 startade dagverksamhet. 
2004 öppnades första ungdomsboendet ”Spinneriet” och 2014 startade ett nytt boende för 
ensamkommande ungdomar. Dessa ska vara under 18 år, de ska vara skilda från båda sina 
föräldrar och vara övergivna. Migrationsverket anvisar ungdomarna till kommunen och antalet 
ungdomar som kommer till Sverige ökar ständigt. Ungdomarna är asylsökande och de flesta 
kommer bl.a. från Eritrea, Afghanistan, Somalia, Syrien och Marocko.  
Idag är Spinneriet fullt utnyttjat med 20 ungdomar varav tre flickor och bemannas dygnet 
runt. 
Framtiden: Kristina betonar att det är ambitiösa ungdomar som har tagit sig hit. De vill lära sig 
språket och utbilda sig. Under dagtid går de i skolan. Nu söker man läxhjälpare och mentorer 
som kan stötta ungdomarna. Kontaktperson för detta är Anna Rådvik  anna.radvik@ale.se, 
telefon 0704-32 02 95. Man har stora visioner för ”Mötesplats Spinneriet” och arbetet är roligt 
och meningsfullt. Kristina avslutade med att hälsa alla välkomna dit! 
Ordföranden tackade för informationen. 

Polisens uppdrag i Ale – Håkan Frank från polisen berättar och inbjuder till 
dialog om säkerhet och trygghet i Ale 
Håkan Frank, chef för polisen i östra Göteborg inklusive Ale, berättade om verksamheten i 
Ale. Han är nu placerad i Kortedala men flyttar snart till Hjällbo. Från årsskiftet införs en ny 
polisorganisation för att föra polisen närmare invånarna. 
Han betonade att ju bättre vi tar hand om våra ungdomar desto bättre blir samhället. Ett 
samverkansavtal finns mellan Polismyndigheten och Ale kommun. Man tittar på 
brottsstatistik, sysselsättning, personer och platser m.m. för att skapa trygghetsfaktorer i 
samhället. 
Trafiken uppges ofta som störande t.ex. mopeder med högt ljud och bilar med för hög 
hastighet vid förskolor och skolor. För att förbättra trafikkunskaperna får nyblivna 15-åringar 
ett ”mopedbrev” med information.  
Andra trygghetsskapande åtgärder togs upp t.ex. trygghetsvandringar, grannsamverkan, 
nattvandring och vuxenvandring. Han uppmanade oss att delta i vandringar och att prata med 
ungdomarna. Det finns en kontaktpolis för varje skola. Vi fick se statistik över polisens 
aktiviteter i Ale kommun. Det rapporteras ca 1.700 händelser i Ale på ett år. 
Det finns stora resurser att sätta in om det händer något t.ex. helikoptrar. Man har få 
polisstationer men poliserna är ständigt ute på olika uppdrag. De rör sig i samhället och 
uppträder även civilt. De besöker fritidsgårdar m.m.  
Varje telefonsamtal som allmänheten ringer in skrivs ned och samlas och därefter gör man 
insatser efter detta. 
Håkan avslutade med att säga att Alafors normalt sett är ett mycket lugnt samhälle! 
Ordföranden tackade för informationen. 
 

Genomgång av tidigare frågor och nya frågor 
 
Tidigare frågor: 

Fråga:  Trafiksituationen på Ledetvägen. Mötande bussar som ibland kör upp på trottoaren.  
Svar: Frågan togs upp senast på mötet 2013-10-08 och situationen har inte förändrats 
eftersom Västtrafik inte vill enkelrikta busstrafiken och Trafikverket äger vägen. Förändringar 

mailto:anna.radvik@ale.se
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kan ske när kommunen övertar vägen. Frågan har behandlats tidigare, se svar på kommunens 
hemsida under 2013-04-23 och 2013-10-08. 

Fråga:  Papperskorgar behövs på båda sidor av Ledetvägen vid hållplatsen ”Posten, Alafors”. I 
nuläget sker nedskräpning som drabbar fastighetsägare vid hållplatsen. 
Svar: Två stycken papperskorgar är uppsatta på önskad plats i Alafors. Besvarad av sektor 
samhällsbyggnad 2014-10-02. 

Nya frågor: 

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

Fråga: Kan man få belysning, så att de väntande syns, vid busshållplatserna vid Lunnavägen 
och utanför kommunhuset? 

Fråga: Går det att förbättra trafiksäkerheten vid Lunnavägen på Alingsåsvägen för 
gångtrafikanter som vill promenera till Nol? 

Fråga: Kan skylt om återvändsgata sättas upp vid det nya Furulundsområdet? 

Fråga: Hur kan vi bevara det kulturhistoriska värdet på kvarnen vid forsen med laxtrappan? 

Fråga/Ärende: Skrivelse har inkommit från Gunnar Rönegård, Bostadsrättsförening Ledet. De 
boende i föreningens 32 lägenheter klagar på den höga ljudnivån från nya 45:an. Besvären har 
blivit påtagliga i sommar då de har kunnat vistas mer utomhus. De vill att åtgärder görs i form 
av bullerdämpande plank eller motsvarande. Det saknas idag bullerskydd på hela sträckan 
mellan 45:an och bostadrättsföreningens lägenheter.  

Fråga: Vad händer med det gula huset mitt emot kommunhuset? Svar: Huset kommer att 
flyttas inom en snar framtid. Frågan besvarad av Mikael Berglund, kommunstyrelsens 
ordförande. 

Fråga: Vem bekostar de sönderslagna bullerskydden av glas längs 45:an? 
Svar: Bullerskyddet av glas har flera krossade rutor och sättningar i marken kan vara en del av 
orsaken till detta. Trafikverket står för kostnaden och beställer nu starkare glas för att de ska 
hålla bättre. Leveranstiderna kan vara långa. Frågan besvarad av kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund. 

Beröm från mötesdeltagare: Tunneln som förut var nedklottrad är nu sanerad och fin! 

Ordföranden efterlyste tips på hur vi ska få fler att komma på ortsutvecklingsmötena. 
Förslag som framkom: Bättre marknadsföring med större och tydligare annons. Annonstexten 
bör vara mer intresseväckande.  

Önskemål inför nästa möte:  Information angående Ledetvägen och hur långt 
detaljplaneprocessen avseende vägen har kommit. 
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Ordföranden tackade de inbjudna för deras medverkan och de övriga mötesdeltagarna för  
visat intresse. 

 

Erik Karlsson   Gun-Britt Bjerstaf   
   
Ordförande    Sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alafors 

Datum  

 

Ärende/Fråga Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för 
anteckningar 

2014-04-01 
 

Trafiksituationen på 
Ledetvägen. Mötande 
bussar som tvingas upp på 
trottoaren. 

Erik Karlsson, 
ordförande 

Frågan togs upp senast på mötet 2013-10-
08 och situationen har inte förändrats 
eftersom Västtrafik inte vill enkelrikta 
busstrafiken och Trafikverket äger vägen. 
Förändringar kan ske när kommunen 
övertar vägen. Frågan har behandlats 
tidigare, se svar på kommunens hemsida 
2013-04-23 och 2013-10-08. 

 

2014-04-01 Papperskorgar behövs på 
båda sidor av Ledetvägen 
vid hållplatsen ”Posten, 
Alafors”. I nuläget sker 
nedskräpning som drabbar 
fastighetsägare vid 
hållplatsen. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Två stycken papperskorgar är uppsatta på 
önskad plats i Alafors.  

 

2014-10-07 Kan man skapa en bilpool 
med kommunens bilar så 
att allmänheten kan 
använda bilarna när de inte 
behövs i verksamheten? 
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2014-10-07 Kan man få belysning, så 
att de väntande syns, vid 
busshållplatserna vid 
Lunnavägen och utanför 
kommunhuset? 

 

   

2014-10-07 Går det att förbättra 
trafiksäkerheten vid 
Lunnavägen på 
Alingsåsvägen för 
gångtrafikanter som vill 
promenera till Nol? 

   

2014-10-07 Kan skylt om 
återvändsgata sättas upp 
vid det nya 
Furulundsområdet? 

   

2014-10-07 Hur kan vi bevara det 
kulturhistoriska värdet på 
kvarnen vid forsen med 
laxtrappan? 

   

2014-10-07 Skrivelse har inkommit 
från Gunnar Rönegård, 
Bostadsrättsförening 
Ledet. De boende i 
föreningens 32 lägenheter 
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klagar på den höga 
ljudnivån från nya 45:an. 
Besvären har blivit 
påtagliga i sommar då de 
har kunnat vistas mer 
utomhus. De vill att 
åtgärder görs i form av 
bullerdämpande plank eller 
motsvarande. Det saknas 
idag bullerskydd på hela 
sträckan mellan 45:an och 
bostadsrättsföreningens 
lägenheter. Kan detta 
åtgärdas?  

2014-10-07 Vad händer med det gula 
huset mitt emot 
kommunhuset? 

Mikael Berglund, 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Huset kommer att flyttas inom en snar 
framtid. 

 

2014-10-07 Vem bekostar de 
sönderslagna 
bullerskydden av glas längs 
45:an? 

Mikael Berglund, 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Bullerskyddet av glas har flera krossade 
rutor och sättningar i marken kan vara en 
del av orsaken till detta. Trafikverket står 
för kostnaden och beställer nu starkare glas 
för att de ska hålla bättre. Leveranstiderna 
kan vara långa. 

 

  

  


