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Datum och tid

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

Plats

Skepplanda Bygdegård, Skepplanda

Presidium

Sven Rydén, ordförande
Klas Nordh, 2:e vice ordförande]

Sekreterare

Lisbeth Sjöström

Inbjudna

Lotti Klug, brott- och säkerhetsansvarig
Thomas Berggren, VAKNA-projektet
Håkan Frank, enhetschef polisen nordost
Mats Barre, behandlare MiniMili
Tine Winther, behandlare MiniMili

Antal övriga mötesdeltagare

82 personer

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Inledande presentation
Presidiets ordförande Sven Rydén hälsade alla välkomna till höstens ortsutvecklingsmöte. Han
presenterade de inbjudna samt berättade om dagordningen för kvällen.

Svar på tidigare frågor
Det fanns inga obesvarade frågor från vårens ortsutvecklingsmöte.

Information från Lotti Klug, kommunens brott- och
säkerhetsansvarig
Lotti har arbetat med brott- och säkerhetsfrågor i Ale kommun under 10 år. Hon berättade att
Skepplanda är en ort med förhållandevis låg brottslighet, detta jämfört med andra orter i Ale
kommun. Bästa brottsförebyggande rådet är GRANNSAMVERKAN!
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Information från Håkan Frank, enhetschef för polisen nordost
Håkan inledde med orden att Ale är ett ganska lugnt polisiärt område. Håkan betonar även
vikten av kontakten med Lotti Klug för att tillsammans titta på vad polisen ska göra samt vad
kommunen ska göra. Håkan berättar att polisen är i Ale på larm ca 1700 ggr/år.
Narkotikabrott är ett problem i Ale. Man griper ett 60-tal rattfyllerister per år, kontrollerar ca
700 fordon samt frihetsberövar ca 100 personer per år. Utöver detta arbetar polisen med olika
publika arrangemang, finns på plats vid skolavslutningar samt bevakar pendelstationer. Han
riktar en uppmaning till mötesdeltagarna:
* Lås era dörrar även när ni är hemma!
* Släpp aldrig in främmande människor!
Fråga: Besöker polisen barnen i skolan i förebyggande syfte?
Svar: Varje rektor har en utsedd kontaktpolis, vid problem kommer denne polis till skolan.
Fråga: Varför är polisen så långt bort?
Svar: Bilarna finns ute på vägarna hela tiden och detta gör att det gåt fortare att komma fram
vid larm.
Fråga: Är det någon bil som kör runt i Ale hela tiden?
Svar: Nej, se svar på föregående fråga.
Fråga: Kommer vi att få tillbaka en polisstation i Ale?
Svar: Nej, det är inte på gång.
Fråga: Det behövs mer hastighetskontroller i Skepplanda, bl.a vid skolan.
Svar: Ring 114 14 eller maila till polisen.se för att tipsa. Vi har alla ett ansvar!
Fråga: Om man ringer 114 14 så är det lång väntetid.
Svar: Vid vissa tillfällen kan det tyvärr vara kö. Är ditt samtal akut så ring 112.
Fråga: Vad händer med den nya polisorganisationen?
Svar: Från årsskiftet kommer 23 länsmyndigheter att övergå till 1 myndighet. Budskapet är att
komma närmare invånarna.
En mötesdeltagare berättar att hon helt nyligen haft inbrott samt hur hon upplevde detta. Hon
berättar vidare att hon ringt 114 14. Polisen kom snabbt samt att hon upplevde dem som
trygga och goa. Hon uppmanar alla: LÅS, LÅS.
Håkan Frank informerar om att vi har en aktiv brottsofferjour i Ale med
tel. nr 0200-212019. Denna tjänst har en stående annons i Alekuriren, under ledaren, varje
vecka.
Det är även viktigt att man gör en anmälan när man blivit utsatt för brott!
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Information från Thomas Berggren, kommunens
drogförebyggare.
Thomas inleder med orden : Var det illa för 10 år sedan så är det ännu värre nu! De sista 4-5
åren så väller det in droger. Budskapet till föräldrar är att vi måste alla vara med i matchen och
engagera oss. Den som introducerar drogen är oftast en vän. I Skepplanda har engagerade
föräldrar startat upp en fritidsgårdsliknande verksamhet, fredagsmys, för att skapa ett
alternativ. Ett mycket bra initiativ!
Thomas informerar vidare om att VAKNA-projektet nu funnits i 10 år i kommunen.
VAKNA-påsen som du lägger dina varor i gör skillnad. Hittills har 1,8 miljoner kronor delats
ut till ideella föreningar för att kunna skapa alternativ för att förebygga droger.
Fråga: Hur arbetar ni mot högstadiet?
Svar: I satsningen mot cannabis och övriga droger utbildar vi kontinuerligt de vuxna som
arbetar med ungdomarna.

Information om Mini Mili.
Mats Barre och Tine Winther, båda behandlare på Mini Mili, informerar om verksamheten.
Det är viktigt att att så tidigt som möjligt upptäcka ett drogmissbruk. Om ni behöver kontakta
oss för er egen skull eller är orolig för någon annan så kontakta oss på Göteborgsvägen 66 i
Surte (bakom biblioteket). Mats och Tine betonar att de arbetar under sekretess

Trafiksituationen i Skepplanda
Sven Rydén informerar om att samhällsbyggnadsnämnden i Ale 141016 fattade följande
beslut. Albovägen öppnas mot simhallen för lastbilstrafik till panncentralen och
Gunnarsgårdens förskola. Det kommer att sättas bom i korsningen för att hindra biltrafik från
att komma igenom. Då parkeringsövervakningen har bidragit till mindre biltrafik på
Odalvägen anses situationen ha förbättrats. För att ytterligare minska biltrafiken på Odalvägen
kommer en hänvisningsskylt till Skepplanda simhall att sättas upp vid infarten till Odalvägen
som hänvisar till befintlig parkering på Albotorget. Att öppna upp Albovägen för
lastbilstransporter till panncentralen samt för förskolans egna transporter innebär att
Gunnarsgården får ytterligare enbart en transport i veckan förbi sin verksamhet mot hur det
ser ut idag. För Odalvägen innebär det att alla transporter till och från verksamheterna
försvinner. Genom detta beslut och övervakningen av grusytan kommer situationen på
Odalvägen att förbättras. Det kommer även att planteras träd för att ytterligare förhindra
parkering på grusytan. Infarten till Albovägen kommer inom kort att breddas.
Fråga: När kan kommunen tänkas ta över huvudmannaskapet för vägarna?
Svar: Utredning pågår. Ej klart ännu.
Fråga: Vilka vägsamfälligheter ska ingå?
Svar: De samfälligheter som ligger inom detaljplanelagt område kommer att ingå. Viktigt är att
nämna att dessa fastighetsägare fortfarande kommer att få betala avgift.
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Skepplanda fiberförening presenterar sig.
Skepplanda fiberförening arbetar med bidrag från Fiber på Landsbygden då föreningen är till
för de som bor utanför tätort.
De som bor i centrala Skepplanda och är intresserade av fiber ska kontakta Per Persson som
är kommunens fibersamordnare.

Övrigt
Fråga: En fastighetsägare som bor i centrala Skepplanda får ofta brunt vatten i kranarna.
Svar: Kontakt bör tas med VA-chefen.
Fråga: det är problem med vildsvin i samhället. Ansvarig?
Svar: Det är jakträttsinnehavarens ansvar. För att få reda på vem detta är så kontakta
Jörgen Sundén på kommunens mark- och exploateringsavdelning.

Nya frågor och önskemål
Mötesdeltagarna hade inga nya frågor eller önskemål.
Ordföranden Sven Rydén tackar för visat intresse och engagemang.

Sven Rydén
Ordförande

Lisbeth Sjöström
Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Skepplanda
Datum

Ärendet
besvaras av
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Status/Svar

Plats för anteckningar

