MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte Skepplanda
2013-10-16

Tid:

19.00 – 21.00

Plats:

Skepplanda Bygdegård

Närvarande:
Presidium:

Sven Rydén (AD), ordförande
Jonny Sundling (V), 1:e vice ordförande
Klas Nordh (FP), 2:e vice ordförande

Inbjudna:

Joakim Östling, verksamhetschef skola
Thomas Sjögren Amcoff, rektor Alboskolan
Jan A Pressfeldt, ordf samhällsbyggnadsnämnden
Ivar Allvarsson, Garnvindans vägförening
Krister Norberg, Garnvindans vägförening
Jonas Molin, Skepplandaföreningen
Staffan Andersson, Skepplandaföreningen

Sekreterare:

Marie Alfredsson, Sektor samhällsbyggnad

Övriga deltagare:

ca 90 stycken
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1. Inledande presentation
Presidiets ordförande Sven Rydén hälsade alla välkomna, presenterade de inbjudna och
berättade om kvällens program. Sven Rydén informerade också om den enkät som låg utlagd
på alla bord och som gäller vad Skepplandborna vill med Skepplanda.
2. Skolan
Joakim Östling, verksamhetschef för skolan och Thomas Sjögren Amcoff, rektor på
Alboskolan, började med att presentera sig och berättade lite om sina bakgrunder. De
berättade lite om saker som händer i skolans värld just nu:






Elever i årskurs sex erbjuds läxhjälp en timme efter skolans slut. Fungerar detta bra
hoppas man att detta ska kunna gälla fler årskurser i framtiden
Lärande genom ALBO – Ansvar, Laganda, Bekräftelse, Ordning.
Rekrytering av nya lärare
Joakim åker runt på skolorna för de yngre och presenterar sig
Studiebesök i Lidköping ”ordlab” intensivträning för elever med läs- och skrivproblem

Joakim menar att det i Ale kommun finns en bra chefsgrupp och de håller måttet väl. Ca 90 %
av lärarna är behöriga och det innebär att de har rätt utbildning. Han tycker också att en bra
skola är öppen för styrkor och svagheter. Han vill att all personal ska veta vilka frågor som ska
drivas och vad han står. Otydlighet gör inget bättre.
Fråga: Hur många lärare har specialutbildning på dyxleksi?
Svar: Kan inte exakt antal men på Alboskolan arbetar elevhälsoteam, kurator, skolsköterska,
rektor och psykolog tillsammans för att alla elever ska få den hjälp de behöver. De har möte
var 14:e dag och då tas det upp frågor kring de barn som mår dåligt på något sätt.
Fråga: Vad har vi i Ale kommun för kompetens vad det gäller autism?
Svar: Joakim har varit chef över en grupp med endast barn inom autismspektrat och har
därför kunskap inom området. Denna grupp har flera gånger hjälpt andra verksamheter med
liknande uppdrag.
Föräldrar på mötet gav Thomas och Joakim en eloge för sitt arbete. Har blivit mycket bättre
sen de började.
3. Planer kring byggnationer runt Skepplanda
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt började med att berätta att nästa år
fyller Ale kommun 40 år och det ska firas med någon form av jippo. Han berättade även att
invigningen av Handelsplats Älvängen kommer att ske den 1 november och att det innebär en
förstärkning av Älvängen och Skepplandaområdet.
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Jan berättade om de byggnadsprojekt och planer på projekt som finns runt Skepplanda:








Norr om handelsplatsen är marken såld och många företag blir etablerade i företagsbyar.
Jan Pressfeldt har lämnat förslag på att ”Hållplatsen” i Älvängen ska döpas till ”Gustavas
plats” och allt ska vara klart sommaren 2014
På gärdena mellan Älvängen och Skepplanda finns det förslag i ÖP att bygga bostäder för
att binda samman de båda orterna.
Förslag på att bygga 22 villor uppe på platån bakom Skepplanda bygdegård. Tidschema ca
fem år för planläggning.
Ny vägsträckning över gärdena vid Grönnäs fram till strax nedanför kyrkan för att komma
bort ifrån byn och skolor. Jan visade den nya sträckningen på en karta. Hoppas att detta
ska vara klart innan 2020.
32 lägenheter kommer att byggas vid prästgården och spaden kommer att sättas i marken
nästa sommar.
Högstorp – förslag till bebyggelse med bostäder.

Fråga: Varför byggs det inga hyreslägenheter? Det behövs.
Svar: Det är upp till varje exploatör men det är svårt att hyra ut nya lägenheter då de blir så
väldigt dyra.
4. Gator och torg i Ale kommun
Jan Pressfeldt berättade att det finns tre olika väghållare i vår kommun, staten, kommunen,
och enskilt huvudmannaskap.
Jan Pressfeldt startade en utredning och Chalmersstudenten Jonathan Dahl har gått igenom
alla tätorter och vägföreningar. I Skepplanda har staten hand om genomfarter och allt övrigt är
enskilda vägar, alltså vägföreningens ansvar. Vägföreningen köper i sin tur skötsel av vägar,
gator och torg av kommunen. Detta tycker Jan inte är bra då det är svårt att i kommunen veta
vilka vägar som tillhör vem.
Nämnden har presenterat en handlingsplan/alternativ där vägarna ska gå över till kommunen.
För att detta ska fungera måste standarden på vägarna var i fullgott skick i hela kommunen.
Tidsplanen för att alla vägar/gator är i skick för övertagande beräknas ta mellan fem och tio
år.
Förslag för övertagande har tagits fram och det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
som ska ta beslut i frågan.
Fråga ställd till Garvindans vägförening: Har ni tittat över förslaget eller är det ny
information för er?
Svar: Nej, detta är första gången men viss information har vi fått från kommunen. Gång- och
cykelvägar kommer att ses över och asfaltering och lagning av ”potthål” kommer att åtgärdas
innan kommunen tar över.
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Fråga: När kommer det en modern sophantering?
Svar: Ny regional avfallsplan kommer med all säkerhet att antas i kommunfullmäktige och
planens mål är styrande mot att i möjligaste mån verka för gemensam avfallshantering.
Fråga: Gamla människor orkar kanske inte gå till dessa uppsamlingsplatser, hur löser man
det?
Svar: Det ska gå att ansöka om dispens om särskilda skäl finns.
Fråga: Många som komposterar – kan man väga sina sopor och betala därefter?
Svar: Inga planer på att väga sopor finns i nuläget.
Fråga: För att sorteringen ska fungera ordentligt måste återvinningsstationerna tömmas
oftare?
Svar: Det är inte kommunens ansvar utan åligger FTI (förpacknings- och
tidningsinsamlingen). Telefonnummer till FTI är 0200-88 03 11 och om man hellre vill mejla
gör man det till: ale@ftiab.se. Uppgifterna till FTI finns även på de anslagstavlor som finns
uppsatta ute på våra återvinningsstationer.
Fråga: Många komposterar fortfarande – ska det fortsätta?
Svar: Enligt den nya regionala avfallsplanen arbetar vi med att få matavfallshämtning i hela
kommunen. Detta kommer att arbetas med under hela 2014 och planen för uppstart är under
2015.
Fråga: Kommer det att byggas någon gång- och cykelväg mellan Skepplanda och Hålanda?
Svar: Frågan är i planeringsstadiet men förhoppningsvis inom två till tre år.
Fråga: Parkeringsplatser vid pendeln i Älvängen behöver byggas, är det på gång?
Svar: 150 nya parkeringsplatser är på gång att byggas men Jan slår samtidigt ett slag för bussen
som går ända fram till pendeln.
Fråga: Vem sköter slänten vid Kyrkbacken – Kvarnabovägen?
Svar: Två meter upp i slänten är statligt ansvar och resten är kommunens. Parkenheten
slaghackar 1 gång/ år.
5. Skepplandaföreningen
Jonas Molin och Staffan Andersson presenterade sig och berättade lite om hur Skepplandaföreningen kom till. Första årsmötet är på torsdag den 24/10 i ”Pigero” (Arnes väg) och de
hälsade alla på mötet välkomna. Då kommunen fyller 40 år nästa år och för att det är 40 år
sedan Albotorget byggdes ville de göra något kul och anordnar därför ”Skepplandadagen”.
Detta evenemang kommer att gå av stapeln den 17 maj 2014. De har kollat hembygdsböcker
efter bilder och har fått fotografier från privatpersoner som har med Skepplanda att göra.
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Föreningen startades inte bara för Skepplandadagen utan de vill knyta ihop Skepplandabor
och företag för ett positivare Skepplanda. De vill få byggt en fast scen på torget som även kan
användas av skolor och olika teatersällskap. De vill att det ska finnas fler aktiviteter för barn.
Det ska helt enkelt vara attraktivt att bo i Skepplanda.
Fråga: Fortsatt spolning av fotbollsplanen på vintern så att man kan åka skridskor?
Svar: Spolningen har gjorts ideellt men kommunen har satt upp strålkastare enligt en
Skepplandabo på mötet.
Mikael Berglund, ordförande i kommunstyrelsen avslutade med att ge Jonas Molin och hela
Skepplandaföreningen beröm. Mycket bra initiativ med stora möjligheter att åstadkomma
stora saker. Droger och annat stök kan minimeras genom att involvera ungdomar i olika
projekt. Otryggheten gör att brott begås menar Mikael.
Avslutning
Ordförande Sven Rydén tackade alla som kommit och hoppades att alla var nöjda med
föredragen och att de fått svar på sina frågor. Påminde även om enkäten som ligger på borden.
De går bra att fylla i efter mötet och lämna in på biblioteket.

___________________

_______________________

Sven Rydén, ordförande

Marie Alfredsson, sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Skepplanda
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

Status/Svar

2013-04-16

Varför finns det ingen simskola för 56 åringar?

Sektor utbildning,
kultur och fritid

Kommunen följer Svenska
livräddningssällskapets
rekommendationer vilka säger att barn
under 6 år inte är motoriskt redo för
simskola. För att få vattenvana innan 6års ålder hänvisar vi till simskola för 6åringar som erbjuds i Skepplanda

2013-04-16

Det finns en gammal skylt vid
Skepplanda centrum som hänvisar till
kommunledningskontoret – den bör
tas bort.

Sektor
samhällsbyggnad

Vi kommer att tejpa över ordet
kommunledningskontor. Det finns
mycket information som stämmer på
tavlan så den får vara kvar.

2013-04-16

På Albotorget, vid pendelparkeringen
bör det sättas upp en skylt att man
inte får parkera på infarten för
ambulans

Sektor
samhällsbyggnad

Ambulansinfarten är på baksidan av
vårdcentralen och där finns en skylt med
parkering förbjuden. Ambulansen kör
inte in via pendelparkeringen utan via
vändplatsen bakom vårdcentralen.
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Vilken annan infart menar
frågeställaren?

