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2013-10-22, 19:00-21:00
Aroseniusskolan, Älvängen
Anitha Kristiansson, ordförande
Ingvar Arvidsson, 1:e vice ordförande
Agneta Johansson
Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande
Elena Fridfelt, ordförande i utbildningsnämnden
Anders Nordgren, utvecklingsledareför skolan
Magnus Blombergsson, verksamhetschef för plan och
bygg
Lars-Ove Hellman, Ale byggen
Ca. 60 personer

Ordförande Anitha Kristiansson hälsade alla välkomna och presenterade kvällens program.
Svar på frågor från föregående möte presenterades.
På frågan var man ska gå över vägen i Älvängens centrum, svarade Morgan Wester från
Vägverket att eftersom hastigheten är satt till 30 km. kan man gå över vägen där man vill,
alltså inga speciella övergångsställen.

Därefter tar Elena Fridfelt vid för att prata om skolsituationen i Ale. Ales elever har under
en lång period legat på en låg nivå vad gäller nationella prov och betyg.
Hon berättar att mycket har gjorts och kommer att göras för att förbättra situationen för
både elever och lärare.
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Ett utvecklingsarbete pågår som bland annat ska se över lärarnas arbetsbörda och en
lokalrapport för att få svar på hur skolorna ska se ut i framtiden. Hur skolan i
Kronogårdsområdet kommer att se ut är ännu inte klart.
Hon säger att det är viktigt att eleverna ska känna det meningsfullt att gå till skolan och det
ska vara en trygg miljö som gör att elevernas närvaro ökar.
Fridfelt berättar att kommunen håller på med en övergripande översyn av hur behovet ser
ut i kommunen vad gäller nya skolor och upprustning av befintliga lokaler.
Hon berättar att man håller på med nämndplanen och budgeten för nästa år och att det
pågår en rekrytering av ny sektorchef.
Härefter fick publiken möjlighet att ställa frågor till Elena Fridfelt. Samtliga frågor från
åhörarna besvarades under mötet.

Anders Nordgren tar här vid och presenterar Star for Life. Det är en arbetsmodell som med
sång, musik, dans och drama ska hjälpa barn och unga att tro på sin egen förmåga och
hjälpa dem att följa sina drömmar och göra bra val i livet vad gäller både hälsa och annat.
Han berättar hur Ale har integrerat modellen i skolan och att man har ett internationellt
utbyte med elever i Sydafrika. För närvarande är det bara två skolor som ingår i projektet
men meningen är att år 2015 ska alla högstadieskolor i Ale i arbeta med modellen.
Publiken hade nu möjlighet att ställa frågor till Anders Nordgren. Alla frågor besvarades.

Magnus Blombergson tar vid för att prata om Älvängens framtid.
Ett levande centrum med både verksamheter och bostäder samt grönområden för rekreation
kännetecknar en levande småstad enligt Blombergson, vilket han tror Älvängen kommer
att bli i framtiden.
Han berättar att planeringen för utveckling av centrum kommer att påbörjas hösten 2014.
Målet är att skapa en tryggare vistelsemiljö i centrum, vilket blir en naturlig effekt av att
det kommer att bo och vistas fler människor där. Detta skapas genom byggnation av fler
bostäder och ett komplett serviceutbud.
Blombergsons svar på åhörarnas fråga om huruvida medborgarna kommer att få vara med
och påverka sitt centrum är, att älvängenborna kommer att få säga sitt när planeringen
påbörjas.
Åhörarnas övriga frågor besvarades av Blombergson under mötet.
På frågan om hur det går med matarbussarna till pendelstationen fick Mikael Berglund,
kommunstyrelsens ordförande, ge svar.
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Han förklarade att bussarna dröjer men att det pågår nya förhandlingar med en ny firma då
den förra inte kunde leverera bussarna som det var överenskommet.
På inkommen fråga från Tomas Savinainen angående ny återvinningscentral i norra Ale
svarade Blombergson att det inte finns planer för en sådan i dagsläget.
Han besvarade även frågan hur planerna på att flytta motorstadion i Älvängen ser ut, och
här säger Blombergson att en sådan flytt ligger 15-20 år fram i tiden.
Mikael Berglund svarade på inkomna frågor från Irene Jansson angående äldreboende i
centrala Älvängen och hänvisade till svaren som presenterades i början av mötet. Övriga
frågor besvarades under mötet. Vad gäller frågor om parkeringsfickor och övergångsställen
ligger dessa frågor på Trafikverkets bord.

Ordförande Anitha Kristiansson avbröt här mötet för kaffepaus.

Lars-Ove Hellman berättar härefter om Alebyggens planer för Kronogården, om hur man
fick en förfrågan från Skanska att ta över 36 hyreslägenheter, och att man tackat ja till
detta. Alebyggen bedömer att efterfrågan på hyresrätter är stort i Älvängen, och om man är
intresserad av en lägenhet får man anmäla intresse på Alebyggens hemsida. Lägenheterna
kommer sedan att fördelas utifrån gällande kösystem berättar Hellman.
Skillnaden på hyrorna i jämförelse med samma lägenhet som bostadsrätt förklarar han med
att i hyresrätten ingår reparationer och yttre skötsel i hyran.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Efter detta tackade ordförande Anitha Kristiansson åhörare och inbjudna gäster för en
intressant och trevlig kväll och avslutade därmed kvällens möte.
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Anitha Kristiansson (ordförande)

Agneta Johansson (sekretarare)
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När ställdes
frågan?

Generellt gäller att samtliga
förvaltningar och ansvariga
delges frågan genom
protokollet

2013.10.22

Varför åkte kommunledning
Sektor utbildning
och chefer och inte fler
pedagoger på resan till
Sydafrika? Yrkar att få veta vilka
personer som deltog.

Nästa möte eller direkt till Irene Jansson
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