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Datum och tid 2014-10-30, kl. 19:00-21:15 

Plats Bohus servicehus, Bohus 

Presidium Lennart Dahl, ordförande 
Inga-Lill Andersson, 1:e vice ordförande 
Daniel Mörner, 2:e vice ordförande 
 

Sekreterare Ulrika Johansson 

Inbjudna Jerker Landin, räddningstjänsten.  
Peter Fahar, enhetschef VA 
Anders Kiani-Janson, verksamhetschef Teknik 
Ove Nordmark, konsult från Sweco 
Björn Järbur, kommunchef  
Marianne Lyckhem, förskolechef Svenska 
kyrkan Bohus och Nödinge.   
 

Antal övriga mötesdeltagare Ca 70 st.  

Ortsutvecklingsmöte i Bohus  

Inledande presentation 
Ordförande Lennart Dahl inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt presenterade 
ortsutvecklingsmötets presidium samt även inbjudna gäster Jerker Landin från 
Räddningstjänsten, Peter Fahar VA-chef kommunen, Anders Jansson verksamhetschef chef 
samhällsbyggnad, Ove Nordmark konsult från Sweco inom miljö och VA, Björn Järbur 
kommunchef i Ale samt Marianne Lyckhem förskolechef för svenska kyrkans förskolor i 
Bohus och Nödinge.  

Föregående mötesanteckningar 

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

Nya ärenden vid dagens möte 
 

Vad händer efter översvämningen i Bohus, kommun och Räddningstjänsten 
informerar.  
 

Jerker Landin räddningstjänsten Bohus presenterade sig och Bohus räddningstjänstförbund. 
Förbundet har fem brandstationer, 1 heltidsstation och 4 deltidsstationer. I Ale finns två 
deltidsstationer i Surte och Nol. I Kungälv finns 1 heltidsstation i centrala Kungälv och två 

http://www.ale.se/
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deltidsstationer i Kode och Koön/Marstrand.  
 
Bohus räddningstjänstförbund servar ca 70 000 invånare i Ale och Kungälv.  
Budgeten är på ca 60 mkr och förbundet har totalt ca 135 anställda, 95-100 st är 
deltidsanställda. Förbundet har även samverkan kring utbildning vid Mimers hus Kungälv.   
 
Hemsida: www.borf.se  
www.bohusraddningstjanstforbund.se  
 
Peter Fahar ny VA-chef och Anders Kiani-Janson verksamhetschef Teknik är inbjudna med 
anledning av det häftiga skyfall som inträffade 19 maj och som medförde att lokalvägen vid 
Lilla viken spolades bort samt översvämningar i Bohus.  
Ove Nordmark, konsult från SVECO inom miljö och VA informerade om vad som händer 
efter översvämningen i Bohus. Företaget har i uppdrag av Ale kommun att undersöka 
orsakerna till det som hände. I uppdraget ingår även att ta fram förbättringsförslag. 
Utredningen är påbörjad nyligen och ska vara klar under första kvartalet 2015.  
 
En åhörare vid mötet tar upp att flera fastighetsägare har bäckar som går genom sina tomter. 
Vid häftiga skyfall blir det kraftiga översvämningar. Det har skapats fördämningar och den 
tidigare dragningen finns inte nu. De undrar vems ansvar det är att upprätthålla bäcken och 
rensa upp den.  
Svar: Det kan vara vägföreningens ansvar. Vägföreningen har inte utsatts denna typen av 
frågor förut. Men Bohus-Surte vägförening ska träffa kommunen för att utreda vem som har 
ansvar för vad när det gäller brunnar, kulvertar, bäckar osv.  
 
 

Presentation av kyrkans förskola i Bohus. Representant från förskolan 
Förskolechef i Nödinge församling Marianne Lyckman presenterar sig och svenska kyrkans 
förskolor i Nödinge och Bohus.  
 
 

Kommunchef Björn Järbur 
Björn Järbur presenterar sig. Björn är kommunchef sedan 1,5 år tillbaka och är ytterst ansvarig 
för de 1900 personer som är anställda i kommunen.  
Björn informerade även om vad som är på gång just nu inom kommunen.  
 

Fiber och bredband 

Det är inte tillräckligt många intressenter i dagsläget som anmält intresse för att komma igång 
med fiber och bredband. I somras var det ca 20 st som anmält intresset.  
För att det ska vara tillräckligt för att gå vidare med fiber och bredband måste det vara ca 200 
intressenter i ett ganska tight område. 
Alla får gärna hjälpa till att sprida budskapet. Mer information finns på hemsidan 
www.bohusfiber.nu och där kan man även anmäla sitt intresse med namn, adress och 
fastighet. Kostnaden för fibernät styrs av hur många som är intresserade av att ansluta sig. 

http://www.borf.se/
http://www.bohusraddningstjanstforbund.se/


 MINNESANTECKNINGAR 3(5) 

Ortsutvecklingsmöte Bohus 
 Höst 2014 
 

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

 

Svar på tidigare frågor 
Ordförande går igenom frågor från föregående möte och de svar som inkommit .  

Nya frågor och önskemål 

Önskemål att till nästa möte våren 2015 att bjuda in Alebyggen och kommunen, att informera 
och svara på frågor angående utveckling och framtiden för Bohus.  
 
Bussar som går till och från tågstationen i samhällena? 
Svar: Enligt uppgift är det västtrafik som har strulat till det i samverkan med kommunen. I 
Älvängen finns idag en buss som kör från pendelstationen till maden-området i Älvängen. Det 
är kommunen som finansierar detta och det i syfte att påverka Västtrafik och visa på behovet 
av en ”slingbuss” för att få fler att åka tåg och att inte ta bilen till pendelstationen.  
 
 
Det är och har varit problem med el-ljuset på spåret vid Jennylund.  
Per Carlsson, ordförande i Bohus IF har skickat information angående eljusspåret uppe på 
Jennylund. 
Det har en längre tid varit problem med elljuset och detta beror troligen på ett brott på 
ledningen efter åsknedslag eller något annat, detta ärende anmäldes för längesedan till Ale El. 
Dock har det inte varit ett prio ärende hos Ale El. Torsdag 30 oktober har Ale El varit på 
Jennylund och undersökt varför halva spåret är släckt och varför propparna går hela tiden. 
Troligen är det ett brott på kabeln under marken, så Ale El måste gräva upp och åtgärda. När 
detta ska ske vet de inte just nu. 
 
Bohus IF håller på att röja upp runt spåret så att det ska bli ljusare och trevligare att röra sig 
runt och i det. Föreningen har bytt ut en bro/ övergång över en bäck och kommer i november 
byta ut en till bro som inte är bra. 
Föreningen kommer även att bredda och grusa en bit av spåret, förhoppningsvis i november. 
Projektet med spåret kommer att pågå under hela 2015 och 2016 tills det är helt klart med nytt 
underlag och bredare spår runt hela slingan, dock sker allt på ideell arbetskraft samt med en 
mindre budget så det kommer att ta sin tid. 
 

Det finns en kommunal lekplats vid Jennylund. Vore det inte bra med en kommunal lekplats 
lite mer närmare centrum.  
Svar: finns ingen plan att anlägga någon mer kommunal lekplats i Bohus.  
 
Rykte och diskussioner att det ska stängas en förskoleavdelning i Bohus.  
Svar: stämmer inte. Det är kö i Ale på förskoleplatser och det kommer inte att stängas någon 
avdelning.  
 
Vägföreningen har fått information idag angående att kommunen vill utreda och undersöka 
konsekvenser av översvämningen i våras på vägar.  
Vägföreningen kommer med mer information. De kommer att ta kontakt med fastighetsägare 
angående detta. Diskussion kring att det finns synpunkter på att kommunen inte tar 
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helhetsansvaret för vägarna i kommunen.  
 

Övrigt 

Västtrafikkort kan ej köpas i Bohus.  
Deltagarna på ortsutvecklingsmötet ca 70 personer ställde sig bakom ett uttalande gällande att 
det ska vara möjligt att köpa och ladda Västtrafikkort i Bohus centrum. Ordförande Lennart 
Dahl läste upp skrivningen som presidiet undertecknade. Skrivelsen har skickats till Västtrafik 
AB. 

 

Avslutning 
Ordförande tackar alla närvarande för kvällens möte och avslutar därmed höstens 
ortsutvecklingsmöte i Bohus. 
 

 

____________________________  _____________________________ 

Lennart Dahl    Ulrika Johansson 
Ordförande     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  

2014-10-30 Det är problematiskt för 
fotgängare att ta sig över på 
motsatt sida vid rondellen 
Jordfallsbron. Åhörare undrar om 
trappan vid Eka Chemicals, som 
privatpersoner använder för att ta 
sig till jordfallsbron och över till 
Kungälv ska stängas av??   

Sektor SBN  

2014-10-30 Häcken vid Bohus servicehus. För 
hög och ser inte trafikanterna som 
kommer på Göteborgsvägen. 

Sektor SBN  

2014-10-30 Gamla matsalen i Bohus 
servicehus. Kommer den att bli 
tillgänglig igen för alla att 
använda?  
 

Sektor KS  

 


