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Ortsutvecklingsmöte i Nol 

Inledande presentation 

Presidiet presenterar sig  

Föregående mötesanteckningar 

Genomgång av mötesanteckningar från 2019-04-09. 

Frågor och svar 

Inför mötet har en fråga inkommit: 
”Eftersom inget händer på alla frågor som vi boende har ställt så kräver vi svar på detta möte. 
Rivningen av Nols klubbhus, miljön av området som är en tippupplag, den nedsågade allén som nu 
är ett buskage.” 

Från förvaltningen har följande svar inkommit: 
 
Den gamla grusplanen vid Nol IK 
Man kommer ha en mellanlagring av massor under tiden som arbetet med att byta gamla 
ledningar vid Egnahemsvägen pågår. När arbetet är slut kommer man att köra bort 
kvarvarande massor som kommunen ansvarar för. 
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Kommunens Miljöavdelning har varit i kontakt med Nol företagscenter AB och där 
inväntar man att bygglovet för Brandsbobergen ska bli klart och då kommer massorna att 
läggas upp dit igen när arbetena är färdiga däruppe. Nol företagarcenter kommer att städa 
upp ytan men kan i dagsläget inte ge någon tidplan på när det kommer ske då större delen 
av de tippade massorna inte är deras egna.  

Det gamla klubbhuset är kommunens och beställning av rivning kommer att lämnas in 
under hösten/vintern. Osäkert om hur lång tid det kommer dröja innan själva rivningen att 
göras. 

Nedsågade allén 
Allén är biotopskyddad enligt miljöbalken. En del av träden är registrerade som 
skyddsvärde och en del av dem som så kallade efterträdare (inte riktigt så grova än, men 
kommer att bli och därmed få högre värden för biologisk mångfald): Allén sågades ner av 
markägaren och kommunen fick vetskap om detta vilket ledde till att man meddelade 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontaktade markägaren samt polisen som kom dit och 
inspekterade medan Länsstyrelsen åtalsanmälde avverkningen. Polisen arbetade med 
ärendet men åklagaren lade ner åtalsanmälan. Markägaren ansökte om dispens från 
biotopsskyddet i efterhand. Länsstyrelsen avslog denna. Länsstyrelsen har förelagt 
markägaren att återplantera allén. Markägaren har överklagat ärendet men Mark- och 
miljödomstolen avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut gäller om markägaren inte 
överklagar till Mark- och miljödomstolens överdomstol. 

Dagens möte 

- Översiktsplanering – Barbro Sundström 
- Nolskolan, planer för framtiden – Erik Liljeberg, ordf Utbildningsnämnden 

 

Översiktsplanering Barbro Sundström  
ALE lätt att leva ÖVERSIKTSPLAN – attraktivt och långsiktigt hållbart. 
(Se bifogad presentation) 
 
Översiktsplan är strategier på hur bebyggelsen ska växa och det är politikerna som bestämmer vad 
man ska titta på. Bra om man funderar över vart Ale kommun vill med utvecklingen. Det är mycket 
attraktivt att bygga och bo i Ale kommun. Själva översiktsplanens mål är att det ska vara attraktivt 
och hållbart att bo i Ale. Viktigt att se till så man har koll och gör rätt tillägg. Staten har en 
delegation SIG, man kan få 70% i bidrag om man skredsäkrar älven. I kommunen finns det stora 
skredrisker vilket man måste ta hänsyn till när man gör detaljplanen och det är viktigt att man 
förmedlar denna kunskap.  
 
Tidplanen är tajt och vanligtvis har man 6-8 år på sig att göra klart den och nu har vi ca 1-1,5 år 
kvar. Kommunen behöver kommuninvånarnas inspel och nästa höst kommer en samrådshandling 
gå ut till alla kommuninvånare. Under hela perioden går det att komma med inspel och synpunkter. 

En bild över samhällsbyggnadsprocessen gjordes 2007 och försök har gjorts för att utveckla den. 
Vid årsskiftet började man återigen att arbeta med den. Det som blir bindande är detaljplanen som 
beslutas av SBN och planen omfattar hela kommunen. 
 
Man har strategiska ställningstaganden att ta hänsyn till, t ex ny vägförbindelse E20, E45 och E6 
samt en ny bro. Detta behövs för att Ale ska fungera bättre på lång sikt.  
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Hur man hanterar klimatfrågor mm tar man också upp. Fullmäktige ska fastställa 2 nya kartor och 
de ska vara enkla att läsa. 

Kommunen kommer ha tematiska workshops under våren 2020 genom öppna möten i 
kommunhuset i Nödinge. Frågor kring bostad, landsbygd, näringsliv, risker, klimat, geologi och 
hållbarhet är svåra frågor att knäcka. För att det ska bli en bra produkt så måste samtal med alla 
som bor och verkar i kommunen föras. Ale har stor betydelse för Göteborgsregionen. Alla 
kranskommuner måste arbeta tillsammans och ju fler som bygger så ger det en gemensam 
framtidsvision.  

Översiktsplanen används av många olika personer så den måste vara enkel. Barbro har med sig 
gruppfrågor som diskuterades i grupper om 4 i samband med fikat.  
 
Ordförande anser att det är bra med diskussioner i grupp, man får möjlighet att säga vad man 
tycker. När man bara sitter och lyssnar så får man ingen möjlighet att framför vad man sina åsikter 
på samma sätt som när man sitter i mindre grupper. 

Tag vara på din möjlighet att påverka och besök ÖP-labbet i Älvängen, Torggatan 4. /Barbro 
Sundström och Maria Sexton. 

 
 

Nolskolan, planer för framtiden 
Erik Liljeberg presenterar sig. Erik är skolkommunalråd och moderat. Han är utsedd av 
kommunfullmäktige att representera Alebor i skolfrågor och han ska se till så att skattepengarna 
används på så bra sätt som möjligt. 

Erik visar en presentation över hur vi bor i Ale, se bilaga. Utmaningarna i Ale är de problematiska 
markförhållandena. 
 
Antal högutbildade i Ale är 21,5% och i hela Sverige är medel på 27%. Skattesatsen i Ale 33,5% 
och hela Sverige är medel 32,19%. 

Andel barn i kommunen kommer öka radikalt under de kommande åren. Den största utmaningen 
är rekrytering och utbildning av lärare i hela landet. I Nol kommer det öka med ca 110 barn fram 
till 2030. Andelen kommuninvånare som äger sitt boende i Ale har ökat. 

 
Nolskolan – vad händer? 
I Lokalförsörjningsplan för 2020-2029 som beslutades i kommunfullmäktige 17 juni 2019 
står det att skolsituationen skall vara klar år 2024 och att man ska se över lokaliseringen, 
Nol eller Alafors. 
 
Rekrytering av lärare är lättare till Nol då närheten till pendelstationen är av stor vikt. Svårare blir 
det att rekrytera till Alafors eftersom det är dåligt med service och transport här. Kommunen har 
en ansträngd situation med en liten skattepeng som måste investeras klokt, till exempelvis 
pedagoger, läromedel och inte till en massa byggnader enligt Erik. 
Man för diskussioner kring hur man ska lösa skolfrågan och ett alternativ är en ny skola i Nol men 
hur ska man då hantera Himlaskolan? Ska skolan ligga i Nol eller i Alafors? Förutsättningen att 
bygga en ny skola är att det redan finns en befintlig. Beslut kommer fattas under hösten 2019 och 
skolan beräknas vara klar 2024, tidigast 2023. 
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Det blev diskussion kring skolgården utanför Nolskolan som upplevs för dålig. Halva skolgården 
består av hård yta och andra halvan av gräs. Ska man satsa pengar på att rusta upp skolgården med 
påföljd av att man måste ta pengar från andra projekt, eller ska man invänta beslut om var skolan 
ska ligga? Utbildningsnämnden bestämmer inte över byggnaderna utan tar bara fram barnens 
behov, det är Stadsbyggnadsnämnden som beslutar om byggnaderna samt gör inventering över de 
byggnader kommunen har. Sedan är det i Kommunfullmäktige besluten fattas. 

Avslutningsvis säger Erik att man måste invänta besked över var skolan ska ligga.  
För den som vill komma i kontakt med Erik så nås han via e-postadress Erik.Liljeberg@ale.se 

Nya frågor 
 

 
 

 

Oliver Andersson    Ann-Katrin Svensson 

Ordförande Sekreterare 

 

mailto:Erik.Liljeberg@ale.se


 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte 

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Nol 

Datum Ärende/fråga Frågan besvaras av Status/svar Plats för anteckningar 

2019-10-09 Man önskar fartdämpande shikaner på 
Alevägen, sådana som man har i 
Älvängen. 

 

   

2019-10-09 Pulkabacken som blivit flyttad.    

     

     

     

 



Ale om trettio år?

VARFÖR
VAD
HUR
VART

?



Ale 
attraktivt
och långsiktigt 
hållbart



Tidsplan ÖP

Samla kunskap

Göra
PBL

ÖP Klar 
2021/2022

Process enligt 
PBL (plan och 

bygglagen)
Ca 1 år

Formell 
möjlighet att 

lämna 
synpunkter

I vilken riktning skall Ales 
markanvändning utvecklas 

hållbart?

2019/2020 2020/2021 2021

Dialog
och 

inspel



Samhällsbyggnadsprocessen
SYFTE STATUS Kommentar

Översiktsplan Mark- och 
vattenanvändning

Ej bindande OBLIGATORISK
Aktualitetsförklaras 
varje 
mandatperiod

Fördjupad 
översiktsplan, 
tillägg

Mark- och 
vattenanvändning,
Geografisk eller 
tematisk 
fördjupning

Ej bindande Möjlig

Program Lämplig 
markanvändning

Ej bindande Möjlig

Detaljplan Preciserad 
markanvändning

Bindande Genomförandetid

Lantmäteri Bestämd 
fastighetsindelning, 
gemensamhetsanlä
ggning mm

Bindande Laga kraft

Bygglov Beslutad byggrätt Bindande Laga kraft



PBL varje kommun 
aktuell översiktsplan
hela kommunen
politiska majoritetens uppfattning
varje mandatperiod

Översiktsplanen är 

kommunens 
avsiktsförklaring om 

hur den fysiska miljön bör användas, 
utvecklas och bevaras. 



Strategiska ställningstaganden



Digital ÖP 2021 med av KF fastställda kartor 

övriga kartlager uppdateras varje vecka

Strategiska ställningstaganden

Mark och vattenanvändning



Tematiska workshops 
våren 2020

Tema där alla
deltar samtidigt

• politiker

• medborgare

• företagare

• medarbetare

• elever

• föreningar



- prio fem strategier 
- tydliga ställningstaganden, konsensus krävs
- demokratisk dialog
- tidig dialog Länsstyrelsen
- ÖP användarvänlig, arbetsinstrument 
- ÖP tydligt framgå vad kommunen vill 

ÖP för hållbart Ale

BOSTAD
LANDSBYGD
NÄRINGSLIV

RISKER, KLIMAT, GEOLOGI
HÅLLBART



• minska risk för missnöje

• ta tillvara konstruktiva förslag

• öka engagemanget

Hållbar
översiktsplan

-
gemensam

framtidsvision



ÖP 
förstås och användas av många olika 

personer
begriplig och överskådlig

skilja på vad som är 
planeringsunderlag och vad 
som är ställningstaganden



Vad är viktigt -
för ett långsiktigt hållbart Nol

HÅLLBAR 
BEBYGGELSEUTVECKLING
BOENDE

NÄRINGSLIV OCH HANDEL

NATUR-KULTUR-FRILUFTSLIV-GRÖN-BLÅ

JÄRNVÄG-VÄGAR-ANNAN INFRASTRUKTUR

• Framtida bostäder och arbetsplatser?

• Vilken karaktär skall Nol ha?

• Vad saknas?



Ta vara på din möjlighet att 

PÅVERKA
barbro.sundstrom@ale.se

maria.sexton@ale.se

Välkomna till 

ÖP-labbet
Torggatan 2  Älvängen

ÖP STYRGRUPP
Mikael Berglund (M)
Monica Samuelsson (S)
Tyrone Hansson (FIA)
Henrik Fogelklou (M)
Geo de Maré (MP)
Rolf Gustafsson (S)
Jonas Lindberg (L)
Åke Niklasson (C)
Sune Rydén (KD)
Ingemar Sörquist (FIA)
Jörgen Sundén (SD)
Marie Olsson (V)

Kommunchef
Maria Reinholdsson



Översiktsplan
- en gemensam framtidsvision

Strategier för
BOSTADSFÖRSÖRJNING UTOMPLANSBYGGANDE KOMMUNIKATION
OCH TRANSPORTER VATTENFÖRSÖRJNING TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
SAMHÄLLSSERVICE NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD MILJÖMÅL
GRÖNPLAN AVVÄGNING ALLMÄNNA INTRESSEN AGENDA 2030

















Bakgrund 





Befolkningsprognos Nol – 6-12 år





Vad händer nu och vad innebär detta för Nol & Nolskolan?

- Kommungemensamma riktlinjer för byggnation av skolor arbetas fram just nu
- Skolsituationen för Nol/Alafors utreds under hösten 2019 och beslut väntas snarast möjligt efter det

I kommunens Lokalförsörjningsplan för 2020-2029 som beslutades i kommunfullmäktige 17 juni 2019 står det:



Kontaktuppgifter

Erik Liljeberg (M)
Ordförande för utbildningsnämnden

erik.liljeberg@ale.se
0704-811 744
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