MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte i XXX

Datum och tid:

2011-10-25 kl. 19:00 – 21:00

Plats:

Bohus Servicehus, Bohus

Närvarande:
Presidium

1( )

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

Sekreterare

Ulrika Johansson

Inbjudna

Olle Ekstrand, byggledare inom Bana Väg i Väst, Trafikverket.
Anders Carlsson, projektingenjör Skanska.
Annika Friberg, kollektivtrafik Ale kommun.

Antal övriga
mötesdeltagare

Ca 100

1. Inledande presentation
Ordförande Lennart Dahl inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt presenterade
ortsutvecklingsmötets nya presidium samt även inbjudna gäster från Bana Väg i Väst, Skanska
och Ale kommun.
2. Föregående mötesprotokoll
Minnesanteckningar från föregående möte finns utlagt på Ale kommuns webbplats
www.ale.se
3. Information från Bana Väg i Väst/Trafikverket och Skanska
Olle Ekstrand, byggledare (konsult) inom Bana Väg i Väst informerar om den aktuella
situationen i Bohus med anledning av byggnationer av väg och järnväg.
Bland annat informeras om den trafikomläggning som nyligen gjorts för att möjliggöra
rivning av den ”gamla” jordfallsbron och därmed bereda plats till det östra landfästet av den
”nya” rondellbron. Om ett år ska vägbygget vara klart.
Mätningar av trafikflödet är nyligen gjorda och de visar att det är bättre trafikflöde än
förväntat.
Anders Carlsson, projektingenjör inom skanska berättar om vad som är aktuellt just nu för
vägbygget och järnvägsbygget. Tidplanen håller så här långt. Man har haft en besiktning på
järnvägen och den är godkänd så här långt.
Vad gäller E45 så ska man justera påfartsramper/avfartsramper vid Bohus.
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Lokalvägen i Bohus (Göteborgsvägen).
Beläggning av gångvägen i Bohus är påbörjad och senast nästa vecka ska belysningen tändas.
Detta kommer att förbättra säkerheten.
Hastighetsbegränsningen på lokalvägen (Göteborgsvägen) är fortfarande 30 km/h.
Lokalvägen i Surte kommer att vara klar i dec 2012.
Däremot gång- och cykelvägen mellan Bohus och Surte kommer att vara klar 1 dec 2011.
Belysning.
Det ska bli förstärkt belysning vid Jordfallsbron i form av två lysmaster.
LED-belysning kommer det att vara hela E45 genom Ale och den driften ansvarar
Trafikverket för.
På alla lokalvägen blir det belysning i form av stolpar.
Mer information finns också på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/BanaVag-i-Vast
4. Idrottshallen i Bohus.
Idrottshallen i Bohus är invigd. Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid i Ale kommun, som
skulle berätta om idrottshallen och visa bilder har fått förhinder till dagens möte.
5.

Fika serverades under mötet.

6. Kollektivtrafiken
Johan Hasselkvist från Västtrafik som skulle informera och svara på frågor kring
kollektivtrafik har fått förhinder till dagens möte.
Annika Friberg som jobbar med kollektivtrafik från Ale kommuns sida svarar på frågor från
åhörarna (sen bilaga).
Ale kommun träffar regelbundet Västtrafik, Skanska och Nobina för att diskutera problem
och lösningar.
Annika Friberg berättar om work shops angående kollektivtrafik som har hållits på olika
platser i kommunen. Där har politiker, tjänstemän och medborgare träffats och diskuterat
framtida kollektivtrafik.
7.

Nya ämnen inför hösten
 Framtiden i Bohus
 Västtrafik
 Trafikverket (Båttrafiken förbi jordfallsbron)

8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet klockan 21 och tackade för ett intressant möte.

Bilaga till minnesanteckningar

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i ……
Datum

Ärende

Åtgärd

2009-10-13

Finns det möjlighet att få rastgård
för hundar i Bohus?

Presidiet tar med
sig frågan till
sektor
Samhällsbyggnad

2010-10-19

Angående intrång på fastigheten
Sandliden 1:26.

Frågan ej besvarad
av sektor
samhällsbyggnad.
Frågan sänds åter
till sektorn.

2011-04-06

Dåligt med busstider i Bohus på
helgerna framförallt. På lördagar
på morgonen går ingen buss.

Presidiet tar med
sig frågan till
berörda.

2011-04-06

Hur blir det med snöröjningen
Frågan skickas till
kommande vinter på ”Gångbanan” Mikael Andersson,
efter Göteborgsvägen från centrum Skanska för svar.
och söderut.

2011-04-06

Påkörd lyktstolpe utanför
dataaffären i Bohus som behöver
åtgärdas.

När ställdes frågan?

Generellt gäller att samtliga förvaltningar
och ansvariga delges frågan genom
protokollet

Status

Plats för anteckningar

Frågan lämnas till
Alebyggen.
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2011-10-25

2011-10-25

2011-10-25

2011-10-25
2011-10-25

2011-10-25
2011-10-25
2011-10-25

Ljusreglering vid jordfallsbron,
omitiverat lång

Svar: Normalt är det
1 min väntetid, men
om det är mycket
trafik så är det tre
min för gående att
vänta.
Dålig skyltning ut från Bohus. Det Svar: Trafikverket
förekommer att man tar fel väg ut tar till sig kritiken
från Bohus mot Kungälv.
och ska se över
skyltningen.
Mycket trafik förbi Helgesliden
Svar: Trafikverket
mellan Surte och Bohus. Boende tycker det verkar
tror det beror på trafiksituationen. långsökt med den
förklaringen.
Hål i vägen, på vägen till Bohus
Svar: Hålet kommer
Höjd.
att repareras under
morgondagen.
Dåliga reflektorer på tillfälliga
Svar: Röda/gula
vägar. Svårt att se i mörkret.
reflektorer är svåra
att göra rena. Man
sätter upp en ny
sorts reflektorer
som är bättre.
Dålig information om
Svar: Skanska tar
kontaktuppgifter till Trafikverket. med sig frågan för
åtgärd.
Nerfarten från jordfallsbron mot Svar: Trafikverket
Nödinge, finns ingen vit heldragen ska åtgärda detta
markering i vägen.
snarast.
Konstiga hastighetsbegränsningar Svar: Det är 70
på E45 under Jordfallsbron i
km/tim som gäller
Bohus.
där.

Klar.

Klar.

Klar.

Klar.
Klar.

Klar.
Klar.
Klar.
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2011-10-25

2011-10-25

2011-10-25
2011-10-25

2011-10-25
2011-10-25

Snöröjning under vintern.

Svar:
Tllfälliga gångbanan
i Bohus är
prioriterad. För
övrigt är det normal
snöröjning som
gäller.
Guidade visningar
Svar: Det har varit
många. Ta kontakt
med Trakfikverket
för information.
Förändringar i busstidtabellen.
Svar: Västtrafik ska
Viktigt att det kommer ut
skylta om vid
information.
förändringar.
Dåligt att inte bussarna kommer
Svar: Alla bör vända
när de ska.
sig till Västtrafik
med synpunkter på
kollektivtrafiken.
Om det händer
mycket ofta kan
man vända sig till
Annika Friberg, Ale
kommun.
Buss 403 går inte hela vägen genom Svar: Det finns inte
kommunen längre.
resurser att buss 403
ska gå hela vägen.
Hur ska det se ut med tågpendeln i Svar: Från årsskiftet
framtiden?
tar Västra
Götalandsregionen
över ansvaret för
kollektivtrafiken.

Klar.

Klar.

Klar.
Klar.

Klar.

6

2011-10-25

Varför väntar inte buss 403 på Lilabussarna och tvärtom?

2011-10-25

Busschaufförer kör väldigt fort,
stänger dörrarna för fort så folk blir
klämda.
Hållplats Lilla viken, kommer den
att finnas kvar i framtiden?

2011-10-25
2011-10-25

2011-10-25

Nya platskorten till Sörmossens
Återvinningscentral som alla
hushåll fått ut, varför används inte
dessa?
Rastplatsen vid Djupedal, hur ska
den utformas?

2011-10-25

Parkering vid Idrottshallen i Bohus
kommer för nära ungdomarna när
de är utomhus och idrottar.

2011-10-25

Nya boulebanan vid idrottshallen i
Bohus lutar och går ej att spela på.

2011-10-25

Skyltar till Bohus idrottshall?

Det är planerat för
att det ska gå
pendeltåg varje
kvart. Matarbussar
till
pendelstationerna
från de olika orterna
.
Svar: Frågan
vidarebefordras till
Västtrafik.
Svar: Viktigt att
lämna synpunkter
till Västtrafik.
Svar: Det blir en
busshållplats vid lilla
viken på lokalbanan.
Svar: Frågan
vidarebefordras till
Sektor
Samhällsbyggnad.
Svar: Frågan
vidarebefordras till
Trafikverket.
Svar: Frågan
vidarebefordras till
sektor utbildning,
kultur och fritid.
Svar: Detta är
påtalat till ansvariga
och ska åtgärdas.
Svar: Skyltarna är

Klar.
Klar.

Klar.
Klar.
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2011-10-25
2011-10-25
2011-10-25

beställda.
Är det planerat med vägbulor eller Svar: Ja,
Klar.
liknande på Göteborgsvägen i
timglashållplatser är
Bohus vid busshållplatserna?
planerade.
Är beslut taget om nytt ridhus på Svar: Nej, inget
Klar.
Jennylund, Bohus?
beslut är taget ännu.
Is på Arenan under 2011?
Svar: Ärendet finns Klar.
med i
verksamhetsplan
och budget som ska
upp nästa vecka i
KF.

