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Rolf Gustavsson, ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 
Håkan Spång, administrativ chef 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

Peter Gustavsson, Starrkärr fiber 
Lotti Klug, brottsförebyggare 
Marie Schönenberg, chef kontaktcenter 

Ca 25 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr/Kilanda 

Inledande presentation 

ALE 

Presidiets ordförande Seppo Tallheden hälsade alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöten och 
presenterade dagens deltagare. 

Föregående mötesanteckningar 

Föregående anteckningar lästes upp. 

Nya ärenden vid dagens möte 

Inga nya frågor inkomna. 

Övrigt 

Lottie Klug, brotts- och säkerhetshandläggare, samt Håkan Spång, Administrativ chef, närvarade 
och talade kring kvällens tema "Vad är trygghet för dig?". 

Håkan Spång inledde med att tala om upplevd trygghet, att vi alla upplever olika saker som tryggt 
eller otryggt. Vidare fortsatte Spång tala om brottsutvecklingen på nationell nivå, samt 
brottsutvecklingen i Ale kommun och i Starrkärr/Kilanda. Media ger ofta bilden att brottsligheten 
ökar kraftigt, men statistiken på både nationell som lokal nivå, visar att det under de senaste fem 
åren varit konstant eller i vissa fall även sjunkande nivåer. 
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Lottie Klug fortsatte med en snabbkurs i kriminologi som syftade till att förklara hur vi, både som 
privatpersoner eller organisationer, kan försöka motverka brottslighet i vårt närområde. Lottie 
fortsatte vidare med att presentera nattvandring och grannsamverkan, två saker som alla Alebor 
kan engagera sig i för att öka tryggheten i våra samhällen. 

För att nattvandra skall man vara minst 25 år och vara emot droger och främlingsfientlighet. Det 
riktar sig inte bara till föräldrar utan alla Alebor, som uppfyller ovan kriterier. 

Vad gäller grannsamverkan så går man samman med sina grannar och där efter får man en timmas 
utbildning kring konceptet av Lotti Klug. I dagsläget finns det cirka 180 
grannsamverkansföreningar i Ale, men målet är 200. 

De som är intresserade av att nattvandra eller grannsamverka tar kontakt med Lottie Klug genom 
kommunens växel, 0303 330000 eller på mail: Charlott.klug@ale.se 

Nästa talare på dagordningen var Marie Schönenberg, chef för Ale kommuns kontaktcenter. Mari 
förklarade att kontaktcentrets uppgift är att vara vägen in i kommunen, oavsett om man ringer, 
mailar eller kommer personligen till receptionen i kommunhuset i Nödinge. Många frågor kan 
kontaktcentret svara på, och det de inte har svar på slussas vidare till rätt instans. Vidare så lyfte 
Marie fram de e-tjänster som finns på kommunens hemsida, vilka man alltid kommer åt oavsett 
tidpunkt. 

Så var det dags för Peter Gustavsson, Starrkärrs Fiber, att äntra scenen. Gustavsson började med 
att säga att Starrkärrs Fiber inte är en kommersiell aktör utan en intresseförening som vill bygga ut 
fibernätet i området. Vidare vädjade han till samtliga markägare att upplåta sina marker för 
fiberdragning. I dagsläget har cirka 70 procent av sammanlagt 450 markägare godkänt att fiber dras 
på deras marker. Föreningen håller i dagsläget på att upphandla entreprenör. Målet är att det inte 
skall kosta mer än 20 000 kronor att ansluta sig till fibernätet, vilket kommer bli en utmaning då det 
är högkonjunktur i branschen. 

Nya frågor och önskemål 

Samma fråga som ställdes vid vårens ortsutvecklingsmöte lyftes även denna gång: 

Hur kan man projektera en gång och cykelväg vid Starrkdrrsvdgen som avslutas vid en mycket trafikerad 70-vdg? 

Rolf Gustavsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, svarade att det var olyckligt gjort och 
att man får säkerställa att det blir en tydlig markering där GC-vägen upphör. 

Seppo Tallheden 

Ordförande 

Ale kommun 
SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 
212000-1439 

Håkan Russberg 

Sekreterare 

Telefon 
0303-33 00 00 

E-post 
kommun@ale.se www.ale.se 


