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Ortsutvecklingsmöte i Nol
Inledande presentation
Ordförande Klas Karlsson inleder med presentation av presidiet. Från kommunen kommer.
Kvällens punkter:


Information kring kommande rutiner för sophantering i en- och tvåfamiljshus, Carina
Åberg, renhållningschef.



Information angående Alebyggens arbete kring Folketshusvägen, Lars-Ove Hellman,
Alebyggen.
Presentation av saneringsprojektet kring Folketshusvägen, Torbjörn Andersson, sektor
samhällsbyggnad
Övriga aktuella ärenden.
Frågor från höstens möte





Nya frågor som väcks på mötet

Frågor från höstens möte
1. Vid flera korsningar i Nol runt skolan och förskolan finns många korsningar där buskar
och träd behöver klippas. Detta har tagits upp flera gånger på möte i Nol. Detta tog
trafikingenjörerna med sig.
2. Vem underhåller vägen nere bakom pendelstationen ner mot älven? Det är så mkt skräp i
dikena när man går ner mot tåget. Här vill man ha bänkar och ha det rent och fint. Rolf
Gustavsson svarar att vägen därnere är trafikverkets och det är de som ska hålla rent där.
Vägen är trafikverkets serviceväg som vi kan använda som gång och cykelväg. Björn Järbur
svarar att man ska anmäla det på fixamingata.se Frågan ska återrapporteras.
3. Hur tar man bort bly i markerna i Nol? Rolf Gustavsson och Björn Järbur svarar att ett
antal miljoner har kommit in för att saneras. Tidigast 2019 kommer det att starta byggas på
Folketshusvägen-området. Även på tudorområdet kommer det att byggas och även den
marken ska saneras. Byggnationen på tudorområdet finns ingen tidplan ännu men
saneringsarbetet är komplicerat men det pågår.
4. Detaljplanen för Kärrvägen är klar och det är Derome som har planen för att bygga.
5. Mötesplatser – en sociokulturell kartläggning (cultural planning) av mötesplatser för olika
åldrar. Ett projekt som drevs av kultur- och fritid men verkar ha runnit ut i sanden. Björn
Järbur tycker att vi tar med oss frågan till den nya kultur- och fritidschefen och vill nu ha
återrapportering.
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