
 MINNESANTECKNINGAR 1(7) 

Ortsutvecklingsmöte Alafors 
2013-04-23 

  
 

 
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se 

Datum och tid 2013-04-23, 19:00-21:00 

Plats Medborgarhuset, Alafors 

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

Sekreterare Jan-Åke Lindberg 

Inbjudna Lars-Ove Hellman, Alebyggen 

Jan A Pressfeldt, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Emris Olsson, Svenska stenhus 

Mattias Olsson, Svenska stenhus 

Torbjörn Torbjörnsson, Svenska stenhus 

Antal övriga mötesdeltagare Cirka 45 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Alafors 

Inledande presentation 

Ordföranden hälsade alla välkomna och gick igenom dagordningen som godkändes av mötet. 

Föregående mötesanteckningar 

Anteckningar från föregående möte 2012-10-09 lästes upp och de finns också på hemsidan 
www.ale.se. 

Svar på tidigare frågor 

Genomgång av frågor och svar på frågor från förra mötet skedde och de finns som bilaga. 

Nya ärenden vid dagens möte   
      

Lars-Ove Hellman, vd för Alebyggen, informerade om kommande byggnation i 
Furulundsområdet. Femton lägenheter ska byggas och säljas med kooperativ hyresrätt.  Detta 
var egentligen det första projektet för kooperativ hyresrätt som startades i kommunen. 
Alebyggen söker för närvarande samarbete med en part som kan tänka sig bygga tjugofyra 
bostadsrättslägenheter öster om Alebyggens byggnation. Det kommer också att ingå 5 
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villatomter som kommer att säljas som en del i att finansiera projektet. Byggstart kommer att 
ske 2014 om tillräckligt antal köpare finns. 

Emris Olsson, Torbjörn Torbjörnsson och Mattias Olsson berättade om Svenska stenhus 
planer för kvarteret Solgården. Etappvis byggnation av ettor, tvåor, treor och fyror kommer 
att starta i sommar. Totalt ska cirka femtiofem lägenheter byggas. Beräknad byggstart för 
etapp ett är i sommar 2013. På litet längre sikt planeras också byggnation på Rishedsområdet. 

Alebyggen och Svenska stenhus samarbetar kring en marknadsföring som skall visa på de 
fördelar som kan finnas med att bo i Alafors. 

Jan A Pressfeldt, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden beskrev arbetet med 
översiktsplaner och detaljplaner för kommande byggnation. Speciella förhållanden råder i 
Alafors vad gäller grundläggning av byggnader beroende på lerjord och rasrisk. En kartbild till 
en översiktsplan för området runt om och och norr om Hälltorpssjön presenterades. I det 
större kommunala perspektivet är Nödinge och Älvängen de två orter som man under en 20-
årsperiod kommer att prioritera. 

Kommunen har planer på att ta över huvudmannaskap o skötsel av vägar, från 
vägföreningarna. 

Problemen med Ledetvägen berördes. Gatan är för smal för att bussar ska kunna mötas. 
Enkelriktning fungerade inte på grund av lokal opinion, enligt Pressfeldt, som menade att 
Västtrafik måste tvingas hitta en lösning innan någon allvarlig olycka inträffar. Det kan bli 
aktuellt med enkelriktning igen. Pressfeldt kommer att se till att trafiksituationen, från 
kommunens sida, ses över. Bland annat planeras en rondell vid utfarten från Ledetvägen på 
Alingsåsvägen.  

Olika förslag kom från mötesdeltagarna om flyttning av vägvisningsskyltar och skyltar för 
hastighetsbegränsning. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett femtiotal foton på nyuppsatta 
skyltar efter E45ans färdigställande. Skyltar som anses felplacerade. Dessa bilder med 
kommentarer har skickats till Trafikverket. Där pågår nu arbete med förbättrad placering och 
ändring av texter. Både Ledetvägen och E45-Alingsåsvägen är statliga vägar som kommunen 
inte kan påverka när det gäller hastighetsbegränsningar. 

 

 

 

  

Övrigt 

Oroligt i samhället natt till lördag 2013-04-20. Bland annat en busskur vandaliserad. 

Valborgsfirande i Furulund. Alla välkomna! 
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Alafors IF fyller 100 år. 

    

Nya frågor och önskemål 

Fråga om trafiksäkerhetshöjande åtgärder, i synnerhet fartminskning, på genomfarten från 
E45 mot Alingsås.  Se bilaga 1 

Trafiksituationen på Ledetvägen. Mötande bussar. 

Trafiksituationen på Ledetvägen. Målningen av övergångsställena är utsliten.  

Träd skymmer sikten vid utfarten från Alevägen mot nya Alingsåsvägen.  

Situationen på Himlaskolan. Budgetpengar lär finnas avsatta för uppehållsrum. Ändå har 
möblemang och utrustning tagits bort därför att ett fåtal ungdomar förstört en del. Varför 
finns ingen fritidsgård på Himlaskolan? 

Betygsstatistiken på Himlaskolan har, enligt en mötesdeltagare, inte förbättrats på tre år, utan 
att något gjorts åt saken. 

Varför sker ingen klottersanering i Alafors? 

Mycket skräp i en skogsdunge mellan Alaforsskolan och församlingshemmet. Kan kommunen 
städa och sätta upp papperskorgar?  

Valborgsfirande i Furulund. Alla välkomna! 

Alafors IF fyller 100 år. 

Förslag för nästa möte: Skolfrågor. Himlaskolan: En mötesdeltagare påtalar att eleverna fått 
datorer men inte använder dem i undervisningen.  

 

Ordförande för mötet, Thor Eliasson, tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat. 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 Thor Eliasson   Jan-Åke Lindberg 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alafors 

Datum  

När ställdes 
frågan? 

 

Ärende/Fråga 

Generellt gäller att samtliga 
förvaltningar och ansvariga delges 
frågan genom protokollet 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

2012-10-09 Hur kommer kollektivtrafiken att 
se ut på sträckan Ale – Volvo 
Torslanda? 

Sektor 
samhällsbyggnad 
och Västtrafik 

Inget svar hade inkommit till 2013-
04-23. 

 

2013-04-23 Fråga om trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, i synnerhet 
fartminskning, på genomfarten 
från E45 mot Alingsås. i Alafors 
samhälle. 

 

Sektor 
samhällsbyggnad 
och Trafikverket 

  

2013-04-23 Trafiksituationen på Ledetvägen. 
Mötande bussar. 

 

Sektor 
samhällsbyggnad 
och Trafikverket 

  

2013-04-23 Trafiksituationen på Ledetvägen. 
Målningen av övergångsställena är 
utsliten.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
och Trafikverket 
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2013-04-23 Träd skymmer sikten vid utfarten 
från Alevägen mot nya 
Alingsåsvägen.  

 

Sektor 
samhällsbyggnad 
och Trafikverket 

  

2013-04-23 Situationen på Himlaskolan. 
Budgetpengar lär finnas avsatta för 
uppehållsrum. Ändå har 
möblemang och utrustning tagits 
bort därför att ett fåtal ungdomar 
förstört en del. Varför finns ingen 
fritidsgård på Himlaskolan? 

 

Sektor 
samhällsbyggnad 
och Trafikverket  

  
 

 

 

2013-04-23 Betygsstatistiken på Himlaskolan 
har, enligt en mötesdeltagare, inte 
förbättrats på tre år, utan att något 
gjorts åt saken. 

 

Sektor 
utbildning, kultur 
och fritid. 

  

2013-04-23 Varför sker ingen klottersanering i 
Alafors? 

Sektor 
samhällsbyggnad 

  



 MINNESANTECKNINGAR 7(7) 

Ortsutvecklingsmöte Alafors 
2013-04-23 

  
 

 
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se 

 

2013-04-23 Mycket skräp i en skogsdunge 
mellan Alaforsskolan och 
församlingshemmet. Kan 
kommunen städa och sätta upp 
papperskorgar?  

Sektor 
samhällsbyggnad 

  

2013-04-23 Förslag för nästa möte: Skolfrågor. 
Himlaskolan: En mötesdeltagare 
påtalar att eleverna fått datorer 
men inte använder dem i 
undervisningen.  

Sektor 
utbildning, kultur 
och fritid. 

  

     

 


