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Datum och tid

2015-03-31, kl. 19:00-21:15

Plats

Bohus servicehus, Bohus

Presidium

Inga-Lill Andersson, ordförande
Lennart Dahl, 1:e vice ordförande
Mohammad Bitar, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Ulrika Johansson

Inbjudna

Björn Järbur, kommunchef
Einar Hansson, projekt Mötesplatser
Lars-Ove Hellman, vd Alebyggen

Antal övriga mötesdeltagare

Ca 90 st.

Ortsutvecklingsmöte i Bohus
Inledande presentation
Ordförande inleder mötet med att presentera presidiet och välkomna alla närvarande till
mötet.

Föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte finns utlagt på Ale kommuns webbplats: www.ale.se

Nya ärenden vid dagens möte
Information från Einar Hansson om arbetet med att kartlägga mötesplatser i
Bohus
Einar Hansson, arkitekt och stadsplanerare presenterar sig och det aktuella projektet. Einar är
inhyrd konsult och arbetar tillsammans med en kollega med att kartlägga mötesplatser i Ale.
Ragnhild Kappelmark, sektor utbildning, kultur och fritid (UKF) är ansvarig enhetschef för
projektet.
Projektet syftar till att först kartlägga mötesplatser för barn, ungdomar, äldre mfl. för att sedan
kunna utveckla utvalda mötesplatser i kommunen. En mötesplats är en plats där människor bla
möts, samtalar och utvecklas. Exempel på mötesplatser kan vara lekplatser, lokaler (som ex
fabriker , företagshus eller cafeer) samt digitala mötesplatser.
Tanken är att arrangera bussresor där intresserade personer får följa med ut på en resa i Ale
kommun för att kartlägga och upptäcka kultur- och mötesplatser.
Anmälan till resorna kan göras till: Ragnhild Kappelmark e-post: ragnhild.kappelmark@ale.se
och Einar Hansson e-post: einar.hansson@melica.se . Man kan även ringa Einar Hansson på tel
0706-478502.
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Frågor från publiken kommer upp angående när man tog upp culture planning på ett
ortsutvecklingsmöte för några år sedan och diskuterade fram värden och mötesplatser i Bohus.
Hur långt har det arbetet kommit?
Svar: Ordförande tar med sig frågan, med förslaget att ta upp detta vid nästa
ortsutvecklingsmöte.
Information från kommunchef Björn Järbur om arbetet med Utveckla Ale
Björn Järbur presenterar sig. Björn är kommunchef sedan 2 år tillbaka och ytterst ansvarig för
de ca 1900 personer som är anställda i kommunen. Björn informerade även om vad som är på
gång just nu inom kommunen.
Kommunledningen träffar företagare och näringsidkare i Ale för att höra deras synpunkter på
hur Ale kan utvecklas.
2014 ökade Ale med 349 pers. Målet är att Ale ska växa 1,5 % per år. Nödinge och Älvängen är
utpekade av politiken att utvecklas och bli de centrala delarna i Ale kommun.
Fiber och bredband
Kommunchef informerar kort om Ale städsnät, som ägs, drivs och utvecklas av IP-Only som
bygger neutrala, öppna fibernät och erbjuder tjänster som kommunikationsoperatör.
Ale kommun har ett avtal med företaget. Ale Stadsnät äger och ansvarar för den fysiska
infrastrukturen i form av fiberoptiska kablar men också för den utrustning som behövs för att
det ska gå att leverera högkvalitativa tjänster. Nätet fungerar som en marknadsplats där
slutkunderna väljer fritt bland leverantörerna. Mer information finns på www.alestadsnat.se
Information från Alebyggens VD Lars-Ove Hellman om arbetet med Bohus
centrum
Tyvärr har vd Lars-Ove Hellman blivit sjuk och kunde ej närvara vid mötet.
Frågorna gällande Alebyggen tas med och skickas till Alebyggen. Svaren kommer sedan att
läggas ut på Ale kommuns hemsida samt bifogas protokollet.

Svar på tidigare frågor
Ordförande går igenom frågor från föregående möte och de svar som inkommit.
Nya frågor
Hur långt har processen med motivationsboende i Bohus kommit?
Svar: I början av mars hölls ett informationsmöte i Nödinge gällande det planerade
motivationsboendet i Bohus. Kommunen har sedan dess haft ett möte med referensgruppen
där ortsbor från Bohus ingår.
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Det som planeras nu är att sektor samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning i mark och
miljöfrågan. När den frågan är avgjord kommer ett nytt möte med referensgruppen att hållas.
Ale Arena i Bohus.
Synd att anläggningen står tom stora delar av året. Det är en väldigt fin mötesplats för
människor i alla åldrar att mötas. Hur kan denna plats utvecklas?
Svar: Denna synpunkt skickas med i projektet Mötesplatser i Bohus.
Stort villaområde i Bohus planerat för ett antal år sedan i Bohus skansar.
Det skulle kosta så mycket att sanera att detta lades på is. Bygglov för området stoppades då.
Vad händer med det området?
Svar: Underlag håller på att tas fram vad gäller hur spridningen av gift ser ut i området och en
rapport håller på att färdigställas enligt kommunchef Björn Järbur.
Fd matsalen i Bohus servicehus.
Det går inte att boka fd matsalen i Bohus servicehus mer strukturerat. Om man frågar går det
att ibland få låna denna lokal av Rikshem som äger den. Finns det möjlighet att fd matsalen i
Bohus servicehus kommer att kunna hyras/bokas framöver?
Svar: Det finns idag inget beslut om att kommunen ska ta över och ansvara för den lokalen
enligt kommunchef Björn Järbur.
Kommunala ansvaret för vägar. Hur går det med det?
Svar: Det är en långsiktig fråga som ska behandlas politiskt. Det är finansiella förutsättningar
som styr den frågan. Mer information kommer när beslutet är taget.
El-busslingor förbi tätorten
Finns det några kommunala funderingar kring elbuss-slingor i Bohus?
Svar: Kommunen håller på och jobbar med att hitta praktiska och finansiella lösningar för
detta. I Älvängen finns det en elbusslinga och den är väldigt populär.
P-böter vid pendelparkeringen i Bohus. Skyltningen måste förbättras. Och fler parkeringar
behövs.
Svar: Avstämning med västtrafik har skett. Man jobbar på att få till mark för fler parkeringar
och ska se över skyltningen.
Parkeringen utanför Bohus centrum bara 1 tim. Finns det möjligheter att förlänga
parkeringstiden?
Svar: Nej, det gör det inte. Det finns möjlighet att parkera vid Netto där det är två timmars
parkering .
Det har inkommit ett mejl från föreningen Regional motström om kraftledning genom Ale
kommun.
Svar: Kommunen har yttrat sig tillsammans med Lerums kommun angående förslag om
kraftledning. I vilket kommunen påtalat att man inte vill ha några ytterligare kraftledningar i Ale
och Lerum
Många affärslokaler i Bohus centrum står tomma. Vilka förutsättningar får företagen för att
bedriva sin verksamhet? I Bohus har en företagare försökt få tillstånd till att vara ombud för
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ATG, västtrafik och svenska spel. Men inte fått detta.
Svar: Ale kommun har vid höstens ortsutvecklingsmöte skickat en skrivelse till Västtrafik
gällande frågan om att få möjlighet att ladda västtrafikkorten i Bohus. Ett svar har kommit från
Västtrafik och det var negativt. De har inte för avsikt att ge någon företagare i Bohus den
möjligheten på grund av att kriterierna som Västtrafik angett inte uppfylls.
Ordförande tar med sig frågan och fortsätter driva den.
Utredning om översvämningen i Bohus.
Utredningen pågår fortfarande och en åtgärdsplan håller på att färdigställas.
En uppdatering av kartsystemet ska ske i samband med detta. Har varit svårt för frågaren att få
kontakt med kommunen. Ersättningsfråga har ställts i samband med detta.
Svar: Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad.
Vandringsleder och stigar runt Bohus.
Trasiga vägmarkeringar. Finns det något underhåll planerat och ekonomiska förutsättningar
planerat för detta?
El-ljusspåren har oftast ett skötselavtal med kommunen. Leder igenom reservat är det västkuststiftelsen som ska underhålla. Har OK Alehof skötsel avtal?
Svar: Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad.
Nya träd bör planteras vid stationen.
Svar: Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad.
Lekplats i Bohus vid Jennylund.
Både lekplats och utegym behövs där.
Svar: Inga fler lekplatser planeras nere vid centrum. Däremot Jennylunds området ska utvecklas
vidare och investeringsmedel är avsatta för detta. Planer finns också på att utveckla
friidrottsplatsen. Vore bra att även landa i att utveckla en lekplats och även ett utegym i
området.
Finns en kafeteria på Jennylund ridhus. Kan den marknadsföras så att även allmänhet kan gå dit
och fika när man är i området på ex arenan och friidrottsarenan? Här finns det
utvecklingsmöjligheter.
Frågan och synpunkterna skickas till sektor utbildning, kultur och fritid.
Boulebana i Bohus.
Den ligger en boulebana mellan skola och fritids i Bohus. Den behöver rustas upp om den ska
kunna användas. Förslag att göra en ny boulebana i Jennylundsområdet.
Svar: Frågan tas med till sektor utbildning, kultur och fritid.
Hur går det med Frisk- och hälsocenter i Bohus centrum?
Svar: Frågan skickas till Alebyggen.

Övrigt
Hur skulle ortsutvecklingsmötena kunna utvecklas?
En del svar har kommit in till presidiet. Det är ett bra sätt att mötas. Forumet kommer att
finnas kvar, men det kan utvecklas.
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Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande för kvällens möte och avslutar därmed vårens
ortsutvecklingsmöte i Bohus.

____________________________

_____________________________

Ingalill Andersson
Ordförande

Ulrika Johansson
Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Bohus
Datum

Ärende/Fråga

Ansvarig sektor

Svar

2014-10-30

Postlådan i Nödinge kommunhus.
Det går enligt uppgift inte att
lämna post i lådan.

Sektor KS

Det finns nu möjlighet att lämna post i lådan.

2014-10-30

Det är problematiskt för
fotgängare att ta sig över på
motsatt sida vid rondellen
Jordfallsbron.

Sektor SBN

Kommunen har varit på Trafikverket om denna
olämpliga lösning kring jordfallsbron sedan
innan den byggdes men inte fått gehör för det.
Vi fortsätter att ligga på men man kan också
själv skicka mail till trafikverket@trafikverket.se
för att påtala problemet.

Åhörare undrar om trappan vid
Eka Chemicals, som
privatpersoner använder för att ta
sig till jordfallsbron och över till
Kungälv ska stängas av??

Trappan vid Eka tillhör Eka och de har
möjlighet att låsa den så att bara deras anställda
kan använda den om de vill. Det är alltså inget
kommunen råder över.

2014-10-30

Häcken vid Bohus servicehus. För
hög och ser inte trafikanterna som
kommer på Göteborgsvägen.

Sektor SBN

Höjden på häcken vid utfart Göteborgsvägen
kommer inom kort att sänkas.

2014-10-30

Gamla matsalen i Bohus
servicehus. Kommer den att bli
tillgänglig igen för alla att
använda?

Sektor KS

Det finns idag inget beslut om att kommunen
ska ta över och ansvara för den lokalen.
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2015-03-31

Utredning om översvämning i
Sektor SBN
Bohus.
Utredningen pågår fortfarande. En
åtgärdsplan håller på att
färdigställas.
En uppdatering av kartsystemet
ska ske i samband med detta.
Har varit svårt för frågaren att få
kontakt med kommunen.
Ersättningsfråga har ställts i
samband med detta.

2015-03-31

Vandringsleder och stigar runt
Bohus.
Trasiga vägmarkeringar. Finns det
något underhåll planerat och
ekonomiska förutsättningar
planerat för detta?
El-ljusspåren har oftast ett
skötselavtal med kommunen.
Leder igenom reservat är det
västkust-stiftelsen som ska
underhålla. Har OK Alehof
skötsel avtal?

Sektor SBN

2015-03-31

Nya träd bör planteras vid
stationen.

Sektor SBN
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Lekplats i Bohus vid Jennylund.
Både lekplats och utegym behövs
där.
Finns en kafeteria på Jennylund
ridhus. Kan den marknadsföras så
att även allmänhet kan gå dit och
fika när man är i området på ex
arenan och friidrottsarenan? Här
finns det utvecklingsmöjligheter.

Sektor UKF

2015-03-31

Boulebana i Bohus.
Det ligger en boulebana ligger
mellan skola och fritids i Bohus.
Den behöver rustas upp om den
ska kunna användas.
Förslag att göra en ny boulebana i
Jennylundsområdet.

Sektor UKF

2015-03-31

Hur går det med Frisk- och
hälsocenter i Bohus centrum?

Alebyggen
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