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Datum och tid 2012-04-02, 19:00-21:15 

Plats Bohus Servicehus, Bohus 

Presidium Lennart Dahl, ordförande 
Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande 
 

Sekreterare Ulrika Johansson 

Inbjudna Calle Enelund, enhetschef Ale Fritid 
Andreas Holmgren, fritidsassistent Arken 
fritidsgård Bohus. 
Tyrone Hansson, Samhällsbyggnadsnämndens 
vice ordförande  
Magnus Blombergsson, verksamhetschef sektor 
SBN. 

Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande 

 

Antal övriga mötesdeltagare Ca 60 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Bohus 

Inledande presentation 

Ordförande Lennart Dahl inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt presenterade 
ortsutvecklingsmötets presidium samt även inbjudna gäster från Ale Fritid och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

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

Ale Fritid 
Calle Enelund informerade om problematiken med ökat drogmissbruk i Ale, men som också 
ses i övriga landet. Samarbetet inom SSPF (Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid) i Ale framhålls som 
en resurs i det förebyggande arbetet. Man har regelbundna samarbetsträffar med polisen inom 
SSPF-arbetet som prioriteras av alla berörda. 
Fältarbetande fritidspersonal samt fältanknutna socialsekreterare finns ute bland ungdomarna 
på kvällar och helger. De åker runt och finns på olika orter i kommunen för att stödja, hjälpa 
och guida ungdomarna.  
Andreas Holmgren informerade om Fritidsgården Arken på Bohusskolan i Bohus och deras 
aktiviteter för att engagera ungdomarna. Fritidsgården har i snitt ca 50 st besökande ungdomar 
per kväll.  

http://www.ale.se/
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Frågor:  
Finns det någon ungdomsverksamhet på sommaren?  
Svar: Planer finns på någon form av aktiviteter (Base camp) som ska utgå från idrottshallen i 
Bohus. Läger på Krokholmen anordnas även i år.  
 
Det verkar svårare att få polisens hjälp i Ale sedan polisstationen togs bort i Ale ? 
Svar: Ale har ett gott samarbete med polisen. När det händer något har fältarbetande från 
Fritid och Socialtjänst möjlighet att få direktkontakt med polisen och det fungerar väldigt bra 
enligt Calle Enelund.  

Finns det droger på Bohusskolan i dagsläget? 
Svar: Nej, det finns ingen oro för det just nu.  

Utbyggnadsplaner i Bohus. 
Tyrone Hansson, vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden om vad som händer i 
utbyggnadsplanerna för Bohus.  
De planer som fanns för byggnation i Skårdal skans har avbrutits på grund av miljöskäl. 
Marken innehåller bly som behöver hanteras. Miljöenheten jobbar nu med att ta fram en 
handlingsplan för miljörisken.  
För övrigt i nybyggnationsperspektiv finns inga planer just nu för Bohus.  
 
Frågor:  
Vad händer med den ”gamla” grusgropen i Bohus? 
Svar: Det finns en förfrågan från ett företag i Göteborg som vill etablera sig. Men inga beslut 
är tagna ännu. Det kommer inte att byggas några bostäder i området.  

 
Magnus Blombergsson, stadsarkitekt och verksamhetschef på sektor samhällsbyggnad 
informerade om planer och förutsättningar som finns för byggnation i Bohus.  
Bohusborna fick möjlighet att tycka till vad som är bra i Bohus och vad som kan bli bättre.  
Han informerade även kring arbetet med Översiktsplanen (ÖP) som pågår.  
 
Information även om promenadstig som finns mitt emot Klädkällaren, stora Viken vid älven.  
 
Frågor:  
När stängs Alekrossen i stora viken? 
Svar: Alekrossen har brytningstillstånd till år 2026. Men det stängs ner successivt och ska 
återställas. Det området finns med i plan som verksamhetsområde, ej för bostäder.  
 
Kommer det att skyltas för cykelbanan vid älven? 
Svar: Skyltning är enligt Magnus Blombergsson på gång. 
 
En del felaktigheter finns angående skyltning utmed E45? 
Svar: I förra veckan åkte trafikenheten runt med representanter från Ale kommun och 
inspekterade skyltningen utmed E45. Åtgärder kommer att ske inom kort.  
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Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågor som uppkommer vid mötet. 
Frågor:  
Slingbussar i Bohus? 
Svar: Västtrafik lovade Ale kommun slingbussar i ett tidigt skede, men drog tillbaka detta 
senare. Ale kommun kan inte lova slingbussar inom en snar framtid.  
 
Det är ganska dyrt att åka kollektivt i Ale.  
Svar: Västtrafik sätter taxor för kollektivtrafiken. De håller nu på och ser över zonerna. Någon 
nämnvärd skillnad kommer inte att ske inom den närmsta tiden. I förhållande till andra 
kommuner är inte taxan i Ale nämnvärt dyrare.  
 
 

Svar på tidigare frågor 
Ordförande går igenom frågor från föregående möte.  

Nya frågor och önskemål 

De blå husen i Bohus är fula. Vad kan göras åt det? Hur kan Bohus centrum utvecklas?  
Inbjudan till Alebyggen vid mötet i oktober. 
 

 

Övrigt 
Ordförande tackar alla närvarande för mötet. 

 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Lennart Dahl    Ulrika Johansson 
Ordförande    Sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Bohus 

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 

2013-04-02 De blå husen i Bohus är fula. Vad 
kan göras åt det? Hur kan Bohus 
centrum utvecklas?  
Inbudan till Alebyggen vid mötet i 
oktober.  

Alebyggen  

 

 

2013-04-02 Fönsterblecken vid apoteket är 
fula och behöver åtgärdas. 

Alebyggen   

2013-04-02 Kan bussen upp till Jennylund gå 
ett par gånger ända bort till 
återvinningscentralen i Bohus? 

Sektor SBN   

2013-04-02 Varför så ofta trasiga lampor på 
El-ljusspåret i Bohus ? 

Sektor SBN   

2013-04-02 Kommer blomsterarrangemang på 
stolparna upp under våren? 

Sektor SBN   

2013-04-02 Det är ont om lokaler att hyra i 
Bohus. 

 Det finns en bra lokal i Bohusskolan 
(aulan) att hyra. 
Status: Klar  
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2012-10-11 Tennisplan i Bohus? 
Jordfallsvägen? 
Vem ansvarar? Skulle gärna ha en 
fungerande tennisplan i Bohus.  
Finns det någon ambition från 
kommunen att restaurera 
tennisplanen? 

 Det är Eka som äger tennisplanen. 
Försök har gjorts att sälja planen, 
men det har inte gått. Det finns heller 
inget intresse från ägarens sida att 
hålla tennisplanen igång. 
Status: klar  

 

2012-10-11 Hur går det med en järnvägsdepå 
och tågunderhållsanläggning i vår 
norra kommundel?  
Att flytta en del underhåll från 
Göteborg, skulle frigöra värdefull 
mark, samt ge oss jobb i Ale. Det 
var ju på tapeten för ett tag sen. 

 Ale kommun blev tillfrågade av 
Jernhusen att etablera sig i Norra 
kommundelel. Samma fråga ställde 
Jernhusen till Lilla Edets kommun.  
Efter det har inget hörts från 
Jernhusen.  
Status: Klar 

 

 


