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Datum och tid 2018-04-26, 19:00-21:00 

Plats Alvhem, Klubbstugan på Gläntevi 

Presidium Peter Ohlsson (S), ordförande 
Magnus Wennergren (M), 1:e vice ordförande 
Willy Kölborg (S), 2:e vice ordförande 
 

Sekreterare Carina Janson 

Inbjudna Carina Åberg, renhållningschef Ale kommun 

 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

51 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem 

Inledande presentation 

Ordförande Peter Ohlsson hälsar alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han presenterar 
presidiet, sekreteraren och kvällens inbjudna gäst 

Föregående mötesanteckningar 

Finns att läsa på www.ale.se under fliken, kommun och politik/ortsutvecklingsmöten 

Svar på tidigare frågor 

Svar på tidigare frågor finns på www.ale.se under fliken, kommun och politik/ 
ortsutvecklingsmöten 
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Nya rutiner för hantering av avfall 

Carina Åberg presenterar den nya avfallshanteringen som kommer att införas områdesvis enligt 
följande: 

Vår 2018 - Tätort Nol och norr över 

Höst 2018 - Landsbygd norr (här ingår Alvhem) 

Vår 2019 - Tätort söder om Nol 

Höst 2019 - Landsbygd söder 

Valblankett och information kommer i din brevlåda när det blir din tur att välja. 

 

Vart o hur ställer jag mina sopkärl?  

Plant underlag utan kanter 

Kärl får inte vara blockerade eller låsas fast 

Handtaget lättillgängligt på hämtningsdagen 

Max 5 meter in på tomten 

Ställ ut kärlen senast kl. 06:00 på hämtningsdagen 

 

Gemensamhetslösning 

Trång väg eller lite avfall? då kan en gemensamhetslösning vara något för dig och dina grannar. 
Behöver du hjälp så boka en tid så kommer vi ut och hjälper dig att hitta en lösning. 

 

Information om vad som händer med den planerade byggnationen i Alvhem 

Många överklaganden har inkommit. Länsstyrelsen fattade beslut 2018-03-15 om att upphäva 
kommunens beslut om bygglov. Det hela är att betrakta som en återremiss då länsstyrelsen begär 
ytterligare utredning om miljögifter i marken och markens hållfasthet. Kommunens 
fastighetsavdelning kommer nu att ta fram de kompletterande utredningarna som länsstyrelsen vill 
ha och ärendet kommer åter upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Detta sker sannolikt 
under hösten. 

 

 

 



 3(4) 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-33 00 00 kommun@ale.se  www.ale.se 

 

Övrigt 

Nya frågor och önskemål 

Det behövs nya och fler papperskorgar i Alvhem, de som finns är alldeles för få. 

Det finns önskemål om bänkar, bl.a. vid älven samt på fler utvalda platser. 

 

 

 

Ordförande      Sekreterare 

 

Peter Ohlsson      Carina Janson 



 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte: Alvhem  
Höst 2015 

 

 


