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Ortsutvecklingsmöte Nol
Höst 2014

Datum och tid

2014-10-15, 19:00-21:30

Plats

Folkets hus, Nol

Presidium

Rose-Marie Fihn, ordförande
Monica Samuelsson, 1:e vice ordförande]
Christer Holgerson, 2:e vice ordförande]

Sekreterare

Mattias Lundin

Inbjudna

Dennis Ljunggren, vice ordförande i
Utbildningsnämnden
Joakim Östling, verksamhetschef Sektor Utbildning
Robin Pettersson, Sektor Samhällsbyggnad
Sven Burgren, AB Alebyggen

Antal övriga mötesdeltagare

42 Personer

Ortsutvecklingsmöte i Nol
Inledande presentation
Medlemmarna i presidiet presenterar sig och kvällens talare hälsas välkomna..

Val av justerare
Hans Hellman valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Föregående mötesanteckningar
Information från Robin Pettersson
Robin berättar om detaljplaner för bostäder och verksamheter i Nol, bland annat den
planerade Nolstaden, på Folketshusvägen och på Kärrvägen. Robin berättar också om den
fördjupade översiktsplanen för Brandsbobergen.
Information från Sven Burgren
Sven berättar om Alebyggens samarbete med NCC för att åtgärda underhåll på befintliga
byggnader som kommer ske i dialog med de boende på Folkets hus, och Mossvägen
Sven berättar också om placeringen av en ny förskola vid Nolskolan och nya bostäder i
området. Totalt blir det 372 lägenheter vilket kommer ta 5-7 år.
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Information från Dennis Ljunggren och Joakim Östling
Dennis konstaterar att Nolskolan är en fungerande skola. Eleverna bussas för närvarande till
Himlaskolan för att ha hemkunskap. Det talas om den nya Da Vinciskolan (gamla Ale
gymnasium) som behöver anpassas till högstadiebarn. Elevrådet på Da Vinci ska ha en dialog
med Joakim Östling.

Svar på tidigare frågor
Toaletterna i Folketshus: Enligt Joakim tycker eleverna att de själva måste se till att hålla rent.
Det har gjorts en undersökning om detta. Dennis påpekar att det är otryggt för barnen
då man lätt kan låsa upp toadörren utifrån. Detta är ett problem man är medveten om.
Om man går i sexan, har påbörjat språkval och flyttar till en skola där de inte har språkval
förrän i sjuan, vad gör man? Skolverket kommer skicka ut en rekommendation om detta
Hur gör ni för att öka resultaten i skolan? Joakim: Det finns 10 fokusområden man jobbar
med. Det pedagogiska ledarskapet, att den administrativa bördan har ökat och elevernas inre
lust att lära är några exempel

Den bäck som går från Nödinge till fördröjningsmagasinet på kärrvägen behöver rensas ur.
Det gäller sträckningen mellan grusvägen, förbi fotbollsplanen och till fördröjningsmagasinet
på kärrvägen.
Samt det diket som går mellan hundrastgården och fotbollsplanen och ansluter till
ovanstående bäck. Se bild nedan för förtydligande
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Nya ärenden vid dagens möte
Övrigt
Nya frågor och önskemål
När har vi en ny skola i Nol? Dennis: Behovet styr. När har vi inte svar på. Dennis gissar på 7
år.

Det önskas att någon från Fastighet skall komma på nästa möte för att svara på frågor om
lokalerna i skolan.
Kallelse till dagens möte annonserades bara en vecka innan. Man hinner inte skicka in frågor
och få dem besvarade.’
Är det inte nolltolerans angående krossade glasskärmar längs 45an? Det ser så tråkigt ut när de
inte trasiga inte byts ut.
Mikael Berglund: Det är lång leveranstid på glasskärmarna. Därför tar det tid att ersätta trasiga.
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Rose-Marie Fihn
Ordförande

Mattias Lundin
Sekreterare

Hans Hellman
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmött i Nol
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

Status/Svar

När ställdes
frågan?

Generellt gäller att samtliga
förvaltningar och ansvariga delges
frågan genom protokollet

2014-04-09

Önskemål: om simhall. Varför inte
lägga den i Nol?

Sektor KS

Verksamhetschef för kultur- och
fritidsverksamheten meddelar att det
för närvarande inte finns några planer
på en ny simhall i Nol eller i någon
annan ort heller för den delen i Ale
kommun. Befintlig simhall i
Skepplanda är visserligen lite till åren
kommen men i gott skick och i full
drift, mycket tack vare god omsorg
från personalen.

2014-04-09

Skräpplockarvecka i förskolan.
Varför deltar inte Ale kommun?

Sektor
Utbildning

Det är frivilligt för förskolorna att
delta på Skräpplockardagarna. I Nol
valde man att delta på eget sätt med
att plocka synligt skräp på gården och
prata om det i äldregrupperna.
Förskolan överöses med en mängd
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olika saker att delta i och det är som
sagt frivilligt för förskolan att välja
och i år hamnade fokus på något
annat.
2014-04-09

Frågan om det blir nått mitträcke
på pendeltågsstationen i Nol.

Trafikverket

Obesvarad (2014-10-15)

2014-04-09

Röstmeddelande när tåg passerar
finns inte enligt flera

Västtrafik

Västtrafik meddelar att det
förekommer inga röstutrop på någon
av de stationer som de trafikerar.
Däremot informerar Västtrafik om
passerande tåg via sina skyltar.
Mötet 141015: Mikael Berglund som
sitter i Västtrafiks styrelse tar upp
detta där. Annars uppmanas alla att
kontakta Västrafik och påtala detta.

2014-04-09

Vad händer med grusplanen vid
Nolskolan?

Sektor utbildning Det finns inga planer på att ta bort
den. Elena lovar att hon ska berätta
vad de ska göra med grusplanen på
höstens ortsutvecklingsmöte i Nol.
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2014-04-09

Toaletterna är inte fräscha utanför
bamba i Folkets hus.

Sektor
utbildning.

2014-04-09

Lokalbrist i Nolskolan

Sektor
utbildning.

2014-04-09

Om man går i sexan, har påbörjat
Sektor utbildning Joakim: Skolverket kommer skicka ut
språkval och flyttar till en skola där
en rekommendation om dettas
de inte har språkval förrän i sjuan,
vad gör man?

2014-04-09

Hur gör ni för att öka resultaten i
skolan?

Sektor
utbildning.
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Mötet 141015: : Enligt Joakim
Östling tycker eleverna att de själva
måste se till att hålla rent. Det har
gjorts en undersökning om detta.
Dennis Ljunggren påpekar att det är
otryggt för barnen då man lätt kan
låsa upp toadörren utifrån. Detta är
ett problem man är medveten om.

Dennis: Vi tittar på hela situationen.
Joakim Östling är sjuk och kan inte
vara med i kväll. Elena ser till att
frågan besvaras. Det ommer dyks
upp på ortsutvecklingssidan på ale.se.

Joakim: Det finns 10 fokusområden
man jobbar med..Det pedagogiska
ledarskapet, att den admistrativa
bördan har ökat och elevernas inre

141015: Bussning till
Himlaskolan för
hemkunskapslektioner.
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lust att lära är några exempel
Sektor
Robin Pettersson var med på
samhällsbyggnad ortsutvecklöingsmötet 141015 och
berättade.

2014-04-09

Detaljplan för Nol efterfrågas

2014-10-15

Vattnet från berget når inte
Sektor
utjämningsmagasinet vid Röda
samhällsbyggnad
dalen. Den bäck som går från
Nödinge till fördröjningsmagasinet
på kärrvägen behöver rensas ur.
Det gäller sträckningen mellan
grusvägen, förbi fotbollsplanen
och till fördröjningsmagasinet på
kärrvägen .
Samt det diket som går mellan
hundrastgården och fotbollsplanen
och ansluter till ovanstående bäck
Se karta på sidan 3.

2014-10-15

Det önskas att någon från
Fastighet skall komma på nästa
möte för att svara på frågor om
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lokalerna i skolan.
2014-10-15

Märk ut stigarna, på liknande sätt
som vandringsleder, från
Brandsboberget (förlängningen av
Lunnavägen) till Vimmersjön och
Hälltorpssjön. Detta skulle
underlätta

Sektor
samhällsbyggnad

2014-10-15

Fler gångbanor/trottoarer
exempelvis Industrivägen Brukstorget – Brandsbovägen
önskas..

Sektor
samhällsbyggnad

2014-10-15

Det föreslås att man sätter upp en
anslagstavla i anslutning till
Resecentrum i Nol.

Sektor
samhällsbyggnad
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