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Ortsutvecklingsmöte Alvhem
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Datum och tid

2015-04-23 klockan 19:00

Plats

Klubbstugan, Gläntevi

Presidium

Peter Ohlsson, ordförande
Vakant, 1:e vice ordförande
Willy Kölborg, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Carina Janson, sektor Utbildning Kultur och Fritid

Inbjudna gäster:

Jörgen Sundèn
Per Persson och Lars Kopp
Einar Hansson
Sven Rydèn

Antal övriga mötesdeltagare: 64

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem
Inledande presentation
Ordförande Peter Ohlsson hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han
presenterar presidiet, sekreteraren och kvällens inbjudna gäster.

Föregående mötesanteckningar
Protokollet från föregående möte finns att läsa på www.ale.se

Nya ärenden vid dagens möte:
Vad händer med allèn/parken vid stationsområdet?
Jörgen Sunden, exploateringsingenjör, Ale kommun
Gamla stationsområdet är planlagt för verksamhet, alltså någon typ av näringsverksamhet.
Marksanering har gjorts av Trafikverket. Det kommer sannolikt att dröja ett antal år innan
man hittat intressenter som vill etablera sig i området. Kommunen kommer att rensa och
hålla efter området ca en gång per säsong. Det skall se vårdat och rent ut tills byggnation
kommer igång. Ekarna kommer att bevaras.
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Fiberförening bildad i Alvhem
Per Persson, fibersamordnare i Ale kommun, informerar oss om diverse fakta kring fiber samt
vilka fördelar som finns med att ansluta sig till fiber.
Lars Kopp ordförande i Skepplanda fiberförening berättar om hur man arbetar i deras
förening.
Kenneth Lundström och Nemo Hvengaard informerar om Alvhem-Nygård Fiberförening
som bildades den 1 april 2015. Syftet är att så många fastigheter som möjligt skall ansluta sig
till en fiberutbyggnad inom föreningens upptagningsområde. Detta sträcker sig från Kattleberg
i söder till Nygård i norr och angränsar till andra fiberföreningar såsom, Skepplanda, Lödöse,
Prässebo, Tunge, m.fl. Föreningen är endast till för boende på "landsbygd" och inte
stadsplanerade områden.
Hemsida: www.anfiber.se
E-post: info@anfiber.se
Facebook : Alvhem-Nygård fiberförening

Mötesplatser i Alvhem och Ale
Einar Hansson, arkitekt. Informerar om arbetet med att kartlägga mötesplatser samt inventera
de mötesplatser som redan finns i kommunen.
Program för projektet finns redan, man kommer bl.a. att ordna tre rundresor i kommunen,
information om detta kommer i Alekuriren samt på ales hemsida www.ale.se

VA-frågan i lilla Alvhem, vad händer?
Sven Rydèn har uppdaterat sig och ger följande information. I samband med den planerade
byggnationen av ca 20 bostäder i Lilla Alvhem, vid golfbanan, så kommer entreprenörerna att
bygga en VA-anläggning som ansluter till det kommunala nätet vid Gläntevi. Med på mötet
fanns också representanter för dessa entreprenörer, som berättar att man nu marknadsför de
nya bostäderna, för att få en uppfattning om hur många intresserade köpare det kan bli. Det
finns ett antal befintliga fastigheter i Lilla Alvhem, utefter den planerade VA-anläggningen,
som kommer att få möjlighet att ansluta sig till denna. Ett informationsmöte planeras efter
sommaren med dessa berörda fastighetsägare.
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Övriga frågor:
Svar på frågorna kommer att finnas på www.ale.se under fliken, kommun och politik/
ortsutvecklingsmöten
Peter avslutar dagens möte med att tacka för intresset. Nästa ortsutvecklingsmöte blir till
hösten 2015. Dagordning annonseras i Alekuriren och läggs även ut på kommunens hemsida
www.ale.se

Peter Ohlsson
Ordförande

Carina Jansson
Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Alvhem]
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

2014-10-23

Det har ryktats om att det har varit Tekniska
en del problem med det nya vatten kontoret
och avloppet i Alvhem, är det så
och i så fall vad planerar
kommunen att göra åt saken?

2015-04-23

Önskemål om att klippa
gräsmattan vid förskolan som en
fotbollsplan i samband med den
årliga röjningen vid
stationsområdet samt att lägga en
dränering på densamma. Idag
samlas mycket vatten som gör det
svårt att spela fotboll.

Samhällsbyggnad

2015-04-23

Önskemål om belysning mellan
Stationsvägen och Kungsvägen.

Samhällsbyggnad
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Status/Svar

Plats för anteckningar

MINNESANTECKNINGAR 5(5)
Ortsutvecklingsmöte Alvhem
Våren 2015
2015-04-23

Undermåligt skyltat. Det saknas
vägskyltar till flera mindre orter bla
Marieberg, räddningstjänsten hittar
inte dit

Samhällsbyggnad
skall ta kontakt
med trafikverket
för vidare
utredning
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