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Datum och tid 2013-10-17, 19:00-21:45 

Plats Folkets hus, Nol 

Presidium Rose- Marie Fihn, ordförande 
Ingmarie Torstensson, 1:e vice ordförande 
Krister Holgersson, 2:e vice ordförande 
 
  

 

 
 

Sekreterare Paula Örn  (vikarie) 

Inbjudna Stefan Kraft, Västtrafik 
Magnus Lövdahl, planarkitekt 
  

 
 

 

Antal övriga mötesdeltagare 48 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Nol 

Inledande presentation 

Rose-Marie Fihn (Fp), ordförande och Ingmarie Torstensson (V), vice ordförande samt 
Krister Holgersson (C) hälsar välkomna till kvällens möte.  
Paula Örn, kommunalråd (S) vikarierar som sekreterare under kvällens möte.  
 
Information från Västtrafik  
Stefan Kraft från Västtrafik har inbjudits för att informera om pendeltågsstationen i Nol och 
övriga frågor från mötet.  
Stefan informerar trafikförändringar som kommer i december. Bland annat kommer linje 413 
och 414 kommer att köra annan resväg i Alafors. Övriga förändringar berör inte primärt Nol. 
Kort om linjer med lågt resande och låg kostnadstäckningsgrad och att några av dessa 
eventuellt försvinner eller ersätts med anropsstyrd trafik.  
Fråga om det komplicerade biljettsystemet och eventuella förändringar som är på gång och 
arbetet med att få färre inställda turer etc. 

Stefan meddelar att resandeutvecklingen på Alependeln har varit bättre än förväntat från 
Västtrafiks sida. Bussarna är svårt att kommentera då förändringarna har varit såpass stora. 
När det gäller biljettsystemet så ser Stefan att olika typer av elektroniska kort med olika typer 
av "laddningar" kommer att vara lösningen även i framtiden. När det gäller taxorna redogörs 
kort för utredningen om taxessystemet med flexibla zoner.  
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När det gäller trafikstörningar menar Stefan att det kan vara så att det stora trycket på 
Göteborgs central gör att tågsystemet är oerhört sårbart. 

Fråga om matarbussar i samhällena och om möjligheten att ha med sig cykel på tåget?  
Stefan menar att det finns exempel från andra länder, tex Danmark där man har cyklar på tåg. 
Det finns förståelse för att 30 kr är ett högt pris för en enkelresa med cykel.  
 
Fråga om cykelboxar som upplevs låsta hela tiden och om det skulle gå att sätta upp skåp för 
att låsa in cykelhjälmar?  
 
Inget direkt svar kan lämnas på frågan.  
 
Fråga om hur synskadade ska kunna använda biljettautomaten?  
 

Stefan kan inte lämna information om detta. Rose-Marie tar med sig frågan till DHRs 
ordförande. 

Planer för byggnation i och omkring Nol  
Magnus Lövdahl, planarkitekt, informerar om planer på gång i området.  
Brandsbo 1:156  
Förfrågan om bostäder samt verksamheter. Denna plan är precis i uppstartsskedet.  
 
Upphävande av plan 301a området mellan älven och järnvägen  
 
Magnus visar en bild på hur översvämmat området kan bli. Upphävandet har varit ute på 
samråd och lite mark i anslutning till Axel Christensson kommer att fortsatt vara möjligt som 
trafikyta.  
 
Förtätning på Mossvägen och Folketshusvägen.  
Tanken är att kunna bygga upp till två nya hus och att bygga på befintliga hus med en eller två 
våningar. Även förskolan i området ska omlokaliseras.  
 

Frågor om grusplanen vid punkthusen tas upp och skickas med. Det lyfts också frågor om 
större gymnastiksal och behoven för skoleleverna som ofta använder grusplanen. Fler 
möjligheter att påverka finns också i samråds och utställningsskede. Många frågor finns kring 
barnens behov när det gäller förtätningsplanerna på Moss- och Folketshusvägen. 

Kärrvägen  
Eftersom befintlig luftledning planeras bli markförlagd prövas området för bostäder. Även här 
framförs synpunkter på att områdes använd mycket för närrekreation och då särskilt 
pulkabacken som finns i området. 

Brandsbobergen FÖP 

Området ligger relativt långt fram i tiden och man arbetar med ett antal översiktliga 
utredningar som trafik, vatten, naturvärden etc.  
Allmän information om detaljplaneprocessen gås igenom.  
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Information om Funktionshinderpolitisk plan  
Rose-Marie Fihn, ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, redogör för Ale kommuns 
funktionshinderpolitiska plan, Ale för alla.  
 
De inriktningsmål som finns för arbetet gås igenom. Rose-Marie tar också upp de 
konventioner, lagar och förordningar som ligger till grund för arbetet med 
funktionshinderfrågorna.  
 
Den uppföljning som just genomförts av kommunstyrelsen gås också igenom 

Föregående mötesanteckningar 

Se punkten nedan. 

Svar på tidigare frågor 

Vid förra mötet ställdes en fråga om mitträcke vid pendeltågsstationen i Nol.  
 
Rose-Marie informerar om att det har kommit besked om att det kommer att sättas upp ett 
mitträcke. Dock finns ingen information om exakt tidpunkt för detta.  
 
Nedskräpning- Sektor Samhällsbyggnad  
 
Nedkörda farthinder på Enekullevägen.Svar: Bör åtgärdas innan vintern.  
 
Ishög på Nols gamla idrottsplats. Svar: Platsen ägs av Nols företagscenter AB  
 
Grushögar på parkeringen vid Folkets hus. Svar: Det är uppsopat grus från vägarna som ligger  
där i väntan på omhändertagande.  
 
Staket vid Gymvaruhuset. Svar: Åtgärdat av Parkchefen  
 
Avskjutning av kajor. Svar: Sektor Samhällsbyggnad meddelar att detta inte är en framkomlig 
väg  
 
Höga hastigheter på Alevägen. Svar: Trafikverkets ansvar  
 
Planteringar längs Alevägen. Svar: Trafikverkets ansvar  
 

Eldning i gamla oljetunnor i Nol- problem med att någon/några eldar farligt avfall i tunnor 
trots eldningsförbud. 

Svar: Miljöinspektör meddelar att det är tillåtet att elda tort avfall, dock inte när det är 
eldningsförbud. Farligt avfall får självfallet inte eldas. Kontakt bör tas vid tillfället när det 
inträffar om ev. inspektion ska vara möjlig. 
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Nya ärenden vid dagens möte 

När kommer mitträcket att sättas upp på Nols pendeltågsstation?  
 
Kommer det att bli en busstation vid den nya Närhälsan i Älvängen?  
 
Många reser med pendeltågen och pendelparkeringarna är väldigt fulla. Vad finns det 
för planer för att komma tillrätta med detta?  
 
Varför finns det inte en varningssignal när de snabbgående fjärr- och regiontågen 
passerar pendeltågsstationen?  
 
Fråga om bredbandsmålet att alla ska ha 100 mb bredband. Vilka planer finns för detta 
för fastighetsägare i Nol?  
 
(Fråga om betong och asfalt bredvid vägen men frågan rör Nödinge)  
 
Fråga om vilt som finns nära samhället. Rådjur, grävling, älg osv. Det borde finnas en 
kommunjägare så flera av dessa djur utgör en olägenhet.  
 
Fråga om vattnet från berget som inte verkar nå utjämningsmagasinet vid Röda dalen.  
 
Fråga om hur ofta trasiga lyktor byts när detta påpekas. 
  
Det informerades om att frågorna och svaren på dessa ligger på Ale kommuns webplats under 
Ortsutvecklingsmöten. På så sätt får man svar på sin fråga snabbare än till nästa möte. 

Övrigt 

En frågeställning om taxor i hallarna lyftes och det meddelades att taxorna för barn 0-6 år ses 
just nu över av sektor UKF efter ett beslut i KS. 

Nya frågor och önskemål 

Skolstrukturen i allmänhet och Nolskolan i synnerhet 

Fortsatt information om aktuell byggnation i Nol. Särskilt information om planerna för 
Folketshus- och Mossvägen och hur detta påverkar skolans och förskolans verksamhet. 

Rose-Marie Fihn Paula Örn 
Ordförande Sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Älvängen] 

Datum  

 

Ärende/Fråga 

 

Ärendet besvaras 
av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

131017 

 

 

När kommer mitträcket att sättas 
upp på Nols pendeltågsstation?  
 

Västtrafik/Sektor 
samhällsbyggnad  
 

Frågan är för diffust ställd och är 
en fråga som riktar sig till 
trafikverket och Västtrafik. Frågan 
vidarebefordras till dessa. 

 

131017 

 

Kommer det att bli en busstation 
vid den nya Närhälsan i 
Älvängen?  
 

Kollektivtrafikansvarig  
 

Det kommer att bli en busstation 
där. Frågan är därmed besvarad  
 

 

131017 

 

Vad finns det för planer för att 
utöka pendelparkeringarna då 
dessa är väldigt fulla? Status för 
västsidan av järnvägen i Nol?  
 

Sektor 
Samhällsbyggnad  
 

Infrastrukturenheten har framfört 
detta till Västtrafik. Under hösten 
och vintern har Västtrafik och 
kommunen gemensamt tittat på en 
plats och lösning för att utöka 
antalet pendelparkeringar både i 
Nol och i Älvängen. Byggnationen 
förväntas påbörja våren 2014. 

 

131017 

 

Varför finns det ingen 
varningssignal när snabbgående 
tåg passerar stationen?  
 

Västtrafik Stefan Kraft från Västtrafik tar med 
sig frågan så att svar kan gess senast 
vid nästa möte. 
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131017 

 

De nya cykelboxarna är oftast 
låsta trots att ingen cykel står i 
dem. Ska det vara så?  
 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Obesvarad.  

131017 

 

Hur ska synskadade kunna 
använda betalningsmaskinerna på 
tågen?  
 

Västtrafik/Ordförande 
lyfter frågan med 
DHRs ordförande  
 

Obesvarad.  

131017 

 

Vad händer med rondell vid 
Industrivägen/ Folketshusvägen?  
 

Sektor 
Samhällsbyggnad  
 

Obesvarad.  

131017 

 

Varför ligger uppsopat grus som 
är så förorenat på Folkets hus 
parkeringar när barn kan komma 
åt det?  
 

Sektor 
Samhällsbyggnad  
 

Obesvarad.  

131017 Fråga om bredbandsmålet att alla 
ska ha 100 mb bredband. Vilka 
planer finns för detta för 
fastighetsägare i Nol?  
 

Sektor 
Kommunstyrelsen 

Bredband med den kapaciteten 
kräver i princip en fast anslutning 
via optisk fiber. Denna ger 
mjölighet till snabbt bredband, TV 
och telefonanslutning. Ifall det 
gäller ett flerfamiljshus eller något 
annt område i tätorten där någon 
kommersiell aktör är villig att bygga 
ut bredband via fiber så blir det när 
de vill att det ska ske. För att 
snabba på processen kan man prata 
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med sin hyresvärd, 
bostadsrättsförening eller 
samfällighetsföring. Ifall det gäller 
landsbygd så blir svaret helt 
annorlunda. Då får man fiber på 
eget bevåg. Lösningen för boende 
på landsbygden, eller för den delen 
alla områden där ingen kommersiell 
aktör är intresserad, blir att 
tillsammans med grannar skapa en 
fiberförening och bygga ut sitt eget 
nät. Ale kommun stöttar bildandet 
av fiberförningar för att på så sätt 
uppnå målet att alla i Ale ska kunna 
erbjudas bra bredband. För att få 
mer information och hjälp med att 
bilda fiberföreningar, kontakta Ale 
kommuns bredbandssamordnare på 
tel. 0303-33 00 00 eller e -post: 
per.persson@ale.se. 

131017 Vad görs åt mängden vilt nära 
samhällena? Finns det planer på 
att ha en kommunjägare?  
 

 Det finns en kommunal skytt som 
kommunen i vissa fall kan anlita 
om djur orsakar olägenhet enligt 
miljöbalkens mening. Det är dock 
sällan som störande djur utgör en 
sådan olägenhet. När det gäller älg 
och rådjur finns inga möjligheter till 
skyddsjakt, utan jakt får ske under 
ordinarie jakttider av 
jakträttsinnehavaren. Undantagen 

 

mailto:per.persson@ale.se
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är om djur är aggressiva, då polis 
kan se till att djuret avlivas, eller om 
djur är skadade. När det gäller vissa 
djur, som grävlingar, har man vissa 
möjligheter att själv eller någon 
annan man anlitar fångar in 
och/eller avlivar dem om de är på 
ens tomt. Inom detaljplanelagt 
område får man dock inte lov att 
skjuta utan tillstånd. 

131017 Vattnet från berget når inte 
utjämningsmagasinet vid Röda 
dalen? Vilka åtgärder planeras?  
 

VA-enheten  
 

Frågan är för odefinierad för att 
kunna besvaras. Men tanken är inte 
att alt vatten från berget skall nå 
utjämningsmagasinet 

 

131017 Med vilken frekvens byts trasiga 
gatlyktor efter påpekande om fel?  
 

 Detta sker 4 gånger/år med 
tyngdpunkt på vinterhalvåret. Flera 
trasiga belysningspunkteri rad skall 
åtgärdas inom 10 dagar. Om det 
finns trafiksäkerhetsskäl, till 
exempel trasig belysning vid 
övergångsställs, så skall det åtgärdas 
snabbare 

 

 


