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Datum och tid

2014-04-10 klockan 19:00

Plats

Alvhems IK, klubblokalen

Presidium

Elena Fridfelt, ordförande
Peter Ohlsson, 1:e vice ordförande
Sven Rydèn, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Carina Janson, sektor Utbildning Kultur och Fritid

Inbjudna gäster:

Per Persson – fibersamordnare, Ale kommun.
Ingemar Ottosson -Kommunstyrelsens ordförande,
Lilla Edets kommun
Cecilia Friberg- Mark och exploateringschef , Lilla
Edets kommun
Göran Tilly –Entreprenör
Gustaf Nilvall – Driftschef gata och park, Ale
kommun
Björn Järbur – Kommunchef Ale kommun

Antal övriga mötesdeltagare

Ca 50 personer

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem
Inledande presentation
Ordförande Elena Fridfelt hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Hon
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
Fiber är framtiden
Fibersamordnare Per Persson berättar om hur det går med utvecklingen av fiber i Ale
kommun. Per börjar med att informera oss om olika slags bredband såsom ADSL, 4G och
fiber. Fiberanslutning – varför ? en teknik för framtiden, driftsäkert, fibersladdar grävs ner i
marken vilket innebär att dom inte är utsatta för väder o vind, i slutändan av kablarna sitter
boxar som kan bytas ut allteftersom tekniken utvecklas, fibrerna är desamma, dom byter man
inte ut. Billigare totalt sett om man räknar på en 5-årsperiod, då bör man ligga på plus minus
noll. För att vi skall växa som kommun så är det viktigt att det finns tillgång till modern
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

MINNESANTECKNINGAR 2(4)
Ortsutvecklingsmöte Alvhem
Vår 2014

infrastruktur, många som vill flytta in i Ale har ofta frågan om fiber finns anslutet till
fastigheten. Ibland är detta helt avgörande om man väljer att köpa/bygga hus i Ale. För yngre
som vill köpa hus är fiberfrågan snart lika viktigt som vatten o avloppsfrågorna. För att ett
fiberprojekt skall kunna starta behövs många intresserade, minst 150-200 anslutningar behövs
för att det skall löna sig. EU-bidrag finns att söka för dem som funderar på att starta en
fiberförening på landsbygden och bidraget täcker ca 30-35 % av kostnaderna. Per avslutar ”
Har man fiber är man lyckligare ”
Vad händer i Lödöse Södra?
Ingemar Ottosson och Cecilia Friberg, Lilla Edets kommun berättar att utvecklingen av
området satt fart efter att nya 45:an blev klar och tåget började köra till Lödöse station.
Befolkning har ökat med 2% i Lilla Edets kommun och man ser en trend som fortsätter. Vad
vill man med Lödöse? vid Nygårdsmotet planeras mest mindre verksamheter. Vid varvet och
museet kommer man att satsa på turismen och pilgrimsleden som fortsätter in i Ale kommun.
Vid Lödöse station satsar man på tätortsbebyggelse närmast stationen och norrut samt handel,
skola och service. Det blir bostäder på 2-3 våningar samt villor. I området vid Alvhem
planeras ett litet verksamhetsområde. Mellan järnvägen o gamla 45:an planeras ett
rekreationsområde. Byggstart beräknas till år 2015.
Funderingar finns på att göra någon slags handelsgata i Lödöse, handlingsplan startar till
hösten-14. Ca 300 bostäder planeras samt ett mindre antal villor men mest flerfamiljshus.
Ekeberg planeras bli lika stort som det var tänkt från början, ca 80 bostäder, förväntas bli klart
ca år 2017.
Vad händer med nybyggnationen i Lilla Alvhem -Entreprenör Göran Tilly berättar.
Det blir 20 villor/parhus som byggs i två olika områden , vatten o avlopp planeras just nu men
det blir inte kommunalt vatten hela vägen upp till nya området. Det kommer däremot att bli
en gemensamhetsanläggning för vatten o avlopp och de som vill kommer att kunna ansluta sig
till denna. Fiber planeras inte just nu men vore bra om det kan planeras i samband med att
andra kablar skall dras. Förhoppningar att börja bygga i höst. Intressenter finns.
Gustaf Nilvall-driftschef Gata & Park, Ale kommun
Gustaf informerar om en ny webbaserad tjänst på www.ale.se som heter ”Fixa min gata”. Via
denna tjänst kan man felanmäla saker som behöver åtgärdas i sitt närområde såsom trasiga
gatlyktor mm. Tjänsten har fått en positiv respons från kommuninvånare som provat att
använda denna tjänst.
Björn Järbur – kommunchef Ale kommun
Björn presenterar sig själv och berättar om hur arbetet påbörjats för att utveckla
organisationen i Ale kommun. Just nu ligger fokus på det nya projektet ”I Ales skolor vill vi
lära oss mer”
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Under våren ska lärare och ledare ta fram lösningar för att skapa lust för lärande i skolan.
Arbetsgrupperna kommer att bestå av representanter för alla skolor och väljs ut av lärarna
gemensamt. Lärargrupperna kopplas sedan till grupper av elever för dialog kring förslagen.
- För att förbättra en så värdefull verksamhet som skolan behöver vi involvera många olika
grupper. Det viktigaste är att de goda förslagen kommer från klassrummet och dom som
arbetar där, avslutar kommunchef Björn Järbur.

Övriga frågor:
När blir det en belysning på återvinningsstationen ?
Finns det planer på en cykelväg mellan Alvhem och Skepplanda, tex längs med golfbanan i
skogen ?
Svar på frågorna kommer att finnas på www.ale.se under fliken, kommun och politik
/ortsutvecklingsmöten

Elena avslutar dagens möte med att tacka för intresset. Nästa ortsutvecklingsmöte blir till
hösten. Dagordning annonseras i Alekuriren och läggs även ut på kommunens hemsida
www.ale.se

Elena Fridfelt

Peter Ohlsson

Ordförande

1:e vice ordförande

Sven Rydèn

Sekreterare

2:e vice ordförande

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

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

2014-04-10

När blir det en belysning på
återvinningsstationen ?

2014-04-10

Finns det planer på en cykelväg
mellan Alvhem och Skepplanda,
tex längs med golfbanan i skogen ?

2013-10-03

Rampen över stora bron är för
smal för att både cykel och
vägtrafik ska få plats på bron, vad
kan göras?

Trafikverket

2013-10-03

Två bilar kommer att få svårt att
mötas när snön kommer att
behöva plogas bort från väggrenen
på bron. Vart ska man ploga
undan snön?

Trafikverket

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

Status/Svar

Plats för anteckningar

