
 

MINNESANTECKNINGAR 1(6)  
Ortsutvecklingsmöte: Älvängen  
Vår 2017  

 

 

Datum och tid 2017-04-18, 18:30-21:30 

Plats Aroseniusskolan, Älvängen 

Presidium Jarl Karlsson, ordförande 
Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande 
Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande 

Sekreterare Åsa Lorentsson 

Inbjudna Mats Dahl, primärvårdsområdeschef VG region 
Madeleine Thillman, teamledare VG region 
Johan Redlund, VD Alebyggen 
Carlos Montecinos, affärsutvecklare Skanska 
Göran Eriksson, affärsutvecklingschef BoKlok 
Katarina Lagerkvist, trafikingenjör 
Linda Henningsson, utredningsingenjör 
Björn Järbur, kommunchef 
Dennis Ljunggren, ordförande utbildningsnämnden 
Elena Fridfelt, vice ordförande utbildningsnämnden 

 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

175 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Älvängen 

Inledande presentation 
Ordförande Jarl Karlsson inleder med att hälsa alla välkomna till mötet och att 
presentera dagordningen. Förhinder p.g.a. sjukdom har gjort att kvällens punkter 
”Projekt Älvängens centrum” samt ”Veidekke” utgår. 

 

Närhälsan i Älvängen 
Primärvårdschef Mats Dahl, teamledare Madeleine Thillman 

Mats Dahl berättar om omstruktureringen som skett i Närhälsan. Från årsskiftet ingår 
Älvängens vårdcentral i det som kallas ”vårdcentral två”. Vårdcentral två innefattar 
kommunerna Ale, Kungälv, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Stenungssund, Tjörn 
och Orust. 

Mats informerar även om att Irene Svensson är ny chef för Älvängens vårdcentral från 
årsskiftet. Hon kunde inte närvara vid dagens möte men är inbjuden till höstens 
Ortsutvecklingsmöte den 10 oktober.  
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Madeleine Thillman berättar att vårdcentralen i Älvängen för närvarande har 9100 
listade. Det arbetar tre distriktsläkare och fyra ST läkare på vårdcentralen och man har 
förutom sköterske- och distriktsläkarmottagning en Astma- och Kohlmottagning samt 
en diabetesmottagning. 

Det som varit det största problemet och som man arbetat mycket på är tillgängligheten 
och att öka den. Som ett led i att öka tillgängligheten har man i april i år infört Drop-in 
på vårdcentralen för enklare, nytillkomna besvär. Öppettiderna för Drop-in är kl 9-11 
samt kl 14-16 på vardagar.  

Madeleine beskriver hur det går till med Drop-inbesöken: När man kommer till 
vårdcentralen tar man en nummerlapp och fyller i ett formulär som passar bäst för 
symptomet man söker för. Utifrån det besvär man har hänvisas man sedan till 
sköterska, läkare eller sjukgymnast. 

Nytt på vårdcentralen är också att det tre förmiddagar i veckan finns en sjukgymnast 
tillgänglig och framöver kommer det även att finnas en arbetsterapeut att tillgå en 
eftermiddag i veckan. 

Från den 29 maj i år kommer vårdcentralen att ha en psykolog på 100 % jämfört med 
dagens 30 %. Man kommer då att starta upp ett psykosocialt team där läkare, 
psykoterapeut, psykolog och sjuksköterska arbetar tillsammans.  

Psykologen kommer att återkommande anordna öppna föreläsningar kring psykisk 
hälsa. Detta kommer att marknadsföras på Närhälsans hemsida och troligen även i 
Alekuriren. 

På frågan från en åhörare om man har planer på att återuppta det ”kundråd” som 
funnits tidigare svarar både Madeleine och Mats att den gruppen kommer att starta 
upp igen inom den närmsta tiden. 

Är grön rehab aktuellt i Älvängen? Madeleine kunde inte svara på det. Hänvisar frågan till 
rehabkoordinatorn. Svar på höstens ortsutvecklingsmöte 10:e oktober. 

Distriktsläkare med geriatrisk kompetens efterfrågas. Svar på höstens ortsutvecklingsmöte 10:e 
oktober. 

Önskemålet från en åhörare om att sätta upp en skärm vid disken till vårdcentralens 
reception togs emot av Mats som tar med sig frågan. 

 

Mats Dahl sammanfattar informationen från Närhälsan med att säga att man fokuserar 
på att bli bättre på att ta hand om alla kunder, att få bättre tillgänglighet och att man 
som kund ska få hjälp med bedömning av akuta bekymmer samma dag.  
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AB Alebyggen 
Vd Johan Redlund 

Johan informerar om byggprojekten vid Änggatan och Vallmovägen. 

Under året som varit har man tillsammans med kommunen tittat på att skapa bostäder 
för alla på lång sikt. 
Detaljplanen för Änggatan har vunnit laga kraft och man har genomfört en projektering 
för byggnationen. Man planerar att vara igång efter sommaren.  
Johan visar ritningarna för de tänkta lägenheterna. Det kommer att bli framför allt 2:or 
och 3:or samt några 4:or. 
Det finns en tanke om att i framtiden bygga ett parkeringsdäck i anslutning till motet. 
Alebyggen har haft diskussioner med kommunen om trygghetsboende på Änggatan. 
Eventuellt kommer den mindre av huskropparna att bli ett trygghetsboende. 

Johan visar idéskissen för byggnationen på Vallmovägen. De tänker sig fyra 
huskroppar i 3½ till 4 våningar. 

Varför bygga på Vallmovägen när det har varit en pulkabacke i 45år?  
Johan tror att man kan bygga en pulkabacke i parkmiljön bredvid. 

Varför bygga på Vallmovägen när trafiken kommer att öka högst påtagligt? 
Vi ska kunna lösa trafiksituationen på ett bra sätt. Det finns gott om farthinder längs med vägen och man kan 
även lösa extra åtgärder om det behövs. 

 

Trafiken på Starrkärrsvägen 
Trafikingenjör Katarina Lagerkvist och utredningsingenjör Linda Henningsson 

Katarina och Linda pratade om trafikmiljön kring Kronaskolan och Starrkärrsvägen.  

Arbetet med trafikmiljön kring Kronaskolan är ett samarbete mellan Ale kommun, 
Trafikverket och föräldrar. Linda berättar om projektet Skolreseplanen som kom till för 
att se hur barn kan ta sig till den nya skolan på bästa möjliga sätt. 
Som en del i projektet gjordes en beteendeobservation för att se hur barn, föräldrar 
och bilar rörde sig kring skolan. Utifrån observationen uppmärksammades olika 
problem på platsen. Mer information kontakta trafikingenjören. 
Problempunkterna ingår i skolreseplanen som åtgärder att lösa för att göra miljön 
bättre. 

En synpunkt från en åhörare på ett ytterligare problem på platsen togs upp: I trapporna 
från skolan ner mot Starrkärrsvägen saknas möjlighet att köra barnvagn. 

Några av problemen har redan åtgärdats och andra ska göras. Det finns även åtgärder 
man önskar göra men som inte är klart ännu om de ska utföras. Mer information 
kontakta trafikingenjören. 

Angående Starrkärrsvägen berättar Katarina att det är Trafikverket som råder över 
den, men kommunen kan komma med åtgärdsförslag. 
För att sänka hastigheten på Starrkärrsvägen har man monterat en digital 
hastighetsskylt. Ytterligare hastighetsdämpande åtgärder som ska utföras är att 
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bredda mittrefugen i cirkulationens norra infart så att körfälten smalnas av vid 
busshållplatsen samt att utöka mittrondellens storlek i cirkulationen. 

Trafikverket har även godkänt att man flyttar tätortsgränsen på Starrkärrsvägen för att 
på så sätt få ner hastigheten från dagens 60km/h till 50km/h. 

Andra åtgärder kommunen vill göra på Starrkärrsvägen men som är under utredning. 
Mer information kontakta trafikingenjören. 

Det finns också åtgärder som trafikverket sagt nej till och som inte kommer att 
genomföras. Mer information kontakta trafikingenjören. 

Linda informerade även om att Kronogårdsleden ska börja byggas till hösten. 

Fråga: Ska trafiken ledas söder ut från Kronogårdsområdet? Ta med någon som kan svara på kommande planer 
för det till nästa Ortsutvecklingsmöte, 10:e oktober. 

 

Äldreboende vid Göteborgsvägen, SKANSKA 
Affärsutveckling, hyresbostäder Carlos Montecinos 

Carlos inleder med att informera om Seniorcentret och visar ritningarna. Centret 
beräknas stå klart i januari 2018. Byggnaden har fyra plan och kommer förutom 
äldreboenden att innehålla olika typer av vård- och omsorgsverksamheter i Ale 
kommuns regi. 

Fråga: Har Skanska möjlighet att besluta vem får hyra lägenhet i Seniorcentret? 
Svar Björn: Det är inte klart ännu vem som beslutar om vem som får hyra lägenhet i Seniorcentret. 

Fråga: Är det Skanska som beslutar hur tillagningsköket ska se ut i Seniorcentret? 
Svar: Carlos: Det kommer inte att bli ett tillagningskök utan ett mottagningskök där man kan ta emot och servera 
mat. 
Svar Björn: Det pågår för tillfället en kostutredning om huruvida man ska fortsätta som idag med ett antal 
tillagningskök och ett stort centralkök eller om man ska jobba på något annat sätt. Frågan kommer att vara färdig-
beredd innan sommaren och kommer att lämnas som ett underlag till politiken att ta ställning i den frågan. 
Alla möjligheter finns fortfarande för att göra antingen ett tillagningskök eller mottagningskök i Seniorcentret. 
Kommunen hyr Seniorcentret av Skanska och har gjort en kravspecifikation på vad byggnaden ska innehålla. 

Programpunkt 10:e oktober. 

 

Carlos informerar vidare om hyresrätterna som kommer att byggas i anslutning till 
Seniorcentret och visade ritningen över dem. Man har inte påbörjat byggnationen 
ännu, men beräknad inflytt är juni 2018. 
Hyresbostäderna kommer att byggas i fyra våningar och kommer att innehålla 28 
lägenheter. Tanken är att de som bor i hyresrätterna ska kunna nyttja matsal och 
aktivitetsrum i Seniorcentret. 

Intresseanmälan för hyresrätterna kan göras på skanska.se 
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Fråga: Hur blir köordningen när det finns så många fler intressenter än bostäder? När i tiden kommer 
intressenterna bli informerade om hur ni ska gå till väga? 
Sv Björn: Det pågår en dialog mellan Skanska och kommunen om hur köordningen ska gå till i framtiden. Vi kan 
inte lämna mer information om det just nu. 

Programpunkt 10:e oktober. 

 

Fika 
 

Bostadsproduktion på Kronogården, SKANSKA 
Affärsutvecklingschef, projektledare BoKlok Göran Eriksson 

Göran visar byggnationen och planerna på framtida byggnation i Kronogården. Den 
senaste etappen ”Älvornas väg” kommer att vara inflyttningsklar till hösten.  

Vidare informerar Göran om BoKloks idé om ”Bostäder för de många människorna”. 

BoKlok har planer på att bygga en naturlekplats i Kronogården i samarbete med 
Veidekke. 

Vad händer med området där Veidekke har byggt ett hus och inte fortsatt bygga sen nere vid gamla 
fotbollsplan/nya ICA. 

Programpunkt den 10:e oktober. 

 

Skolorganisation och tillväxt – Ale kommun 
Utbildningsnämndens ordförande Dennis Ljunggren, utbildningsnämndens 
viceordförande Elena Fridfelt och kommunchef Björn Järbur 

Ales befolkning ökade med 687 invånare (2.38%) under 2016. Tillväxten har fått olika 
följdeffekter för kommunen som Björn informerar om. 

Vidare berättar Björn att kommunen använder sig av befolkningsprognosen från 
Statistiska centralbyrån i sin planering för att möta behoven i kommunen.  

Under perioden 2015 till 2030 beräknas Ales befolkning att växa från 28000 till 45000 
invånare. Detta ställer stora krav på långsiktig och noggrann planering. Kommunen 
planerar redan nu att under perioden 2017 till 2027 bygga fem nya förskolor med 8-10 
avdelningar per förskola i Älvängen. Det finns också planer på att bygga ännu en F-6-
skola under perioden samt att bygga ut Aroseniusskolan. 

Höstterminen 2019 ska den första av de nya förskolorna stå klar. Den kommer att 
byggas bakom Björklövens förskola. En andra ny förskola planeras vara klar till 
vårterminen 2020. 
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Man har gjort bedömningen att Madenskolan i nuläget fungerar utmärkt som skollokal 
och det pågår en renovering av ventilation och ytskikt. Huruvida Madenskolan i 
längden är värd att satsas på är under utredning. 

Björn informerar om att det ligger mycket arbete bakom hur man kommer fram till olika 
lokallösningar samt att det tar väldigt lång tid att färdigställa förskolor, skolor och 
äldreboenden.  

Utifrån att Utbildningsnämnden förra månaden fattade beslut om att öppna upp 
Madenskolan för förskoleklassverksamhet till hösten 2017 informerade Dennis och 
Elena om tankarna bakom beslutet. Åtgärden att öppna upp Madenskolan ger att man 
till höstterminen 2017 kommer att kunna erbjuda samtliga barn i Älvängen en plats i en 
skola i Älvängen. 

Man kommer att inom kort bjuda in samtliga föräldrar till de barn som omfattas av 
förändringen till ett föräldramöte.  

Fråga: Vad tycker utbildningsnämnden är en lämplig storlek på en högstadieskola och hur stor tänker ni er att 
Aroseniusskolan kommer att bli på 10års sikt? 

Elena och Dennis svarar att storleken på en skola delvis beror på hur den är utformad. Som prognoserna ser ut idag 
fram till 2025 finns inga planer på att bygga en ytterligare högstadieskola i Älvängen. 

Fråga: kommer Hövägens förskola att byggas om eller läggas ner? 
Svar: Byggnaden har gjort sitt. Tomten kommer att användas till en ny förskola eller skola. 

Fråga: Hur många elever är lämpligt att ha i varje klass? 
Svar: Det är en fråga för pedagoger, rektorer, verksamhets- och utvecklingschefer att besvara. Det är rektors beslut. 

Fråga: Vad händer med gamla Älvängenskolan? 
Svar: Björn svarar att man strävar efter att utnyttja de lokaler kommunen har för alla olika ändamål som finns. I 
nuläget används lokalerna av Välkomsten. Det finns ingen långtidsplan just nu för Älvängenskolan men man tittar 
på vad den kan användas för i framtiden 

 

Avslutning 

Jarl avslutar mötet med att tacka alla som närvarat på mötet. Han påminner om att 
skicka in frågor inför nästa ortsutvecklingsmöte som är i Älvängen den 10 oktober. 

Jarl Karlsson Åsa Lorentsson 

Ordförande Sekreterare 



Ale - Lätt att leva

Infrastruktur

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi vill tacka för att vi blivit inbjudna hit till ortsutvecklingsmötet i Älvängen.



Ale - Lätt att leva
2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

Trafikmiljön kring Kronaskolan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trafikmiljön är ett samarbete mellan olika enheter inom kommunen (park, infra, skola, fastighet), Trafikverket och föräldrar.
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2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beteendeobservation på plats vid Kronaskolan. Ingick i ett projekt som heter Skolreseplan. Gjordes 25 augusti 7-9.1. Barn och vuxna på cykel eller kickbike använder inte cykelvägen     fram till cykelparkeringen utan sneddar in rakt över bilinfarten och    avlämningscirkulationsplatsen.2. En del barn sneddar ner för en grässlänt in till skolan istället för att följa     cykelvägen fram till parkeringen.3. Cykelparkeringen vid huvudentrén är full.4. Bilister kör rakt ut i gång- och cykelvägen innan de stannar och ser sig för.5. Bred infart gör att bilister kör fort och inte ser sig för när de korsar gång- och     cykelvägen.6. Bilister ställde sig både i den inre och den yttre filen i avlämningsplatsen och     blockerade därmed för andra samtidigt som barn släpptes av mot bilarna
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Vad vi redan hunnit göra vid Kronaskolan

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

• Förhöjt fyrvägskorsningen vid infart 
Kronaskolan /Jättarnas väg.

• Digital hastighetskylt på Myternas väg

• Blockerat två p-platser vid 
övergångställe

• Gångstig från parkering vid Jättarnas 
väg till övergång vid cirkulation.

• Förlängning av staket inom skolområdet 
mot Starkärrsvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förhöjning gjordes för att få ner farten vid infart/utfart till Kronaskolan.DFS sattes upp för uppmärksamma de som kör för fortBlockera p-platser för att öka sikten och säkerheten för gående och cyklister. Placering av p-platser gör att många backar över övergånstället.Gångstig anlades av Brf för att barnen som kom från deras område skulle ska slippa gå ut i bilkorsningen och istället ledas ner till övergången Förlängning av staketet vid Starrkärrsvägen vid busshållplatsen för att barnen inte ska cykla eller gå rätt ut i Starrkärrsvägen utan ledas fram till övergången vid rondellen



Ale - Lätt att leva

Detta ska vi också göra 

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

• Stig nerför slänten

• Planerat för uppsättning av 
väjningspliktsskyltar och målning 
hajtänder 

• Planerat för uppsättning av skyltar och 
målning av pilar vid på- och 
avlämningsplats

• Sänka hastigheten på Myternas väg 
utanför skolan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Anlägga stig nerför för slänten där flera barn ändå tar sig fram till skolan och slipper cykla/gå och korsa bilinfart/utfart till KronaskolaUppsättning väjningsplikt innan GC för att uppmärksamma gående/cyklister och inte stanna på GC innan man kör ut på Myternas vägUppsättning av-påstigningskyltar för att bilister inte ska parkera där det är tänkt att vara på /avlämning. Skolbarnen ska kunna ta sig säkert fram till skolanHastigheten ska sänkas från 40 till 30 på Myternas väg utanför skolan.
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Det här vill vi också göra

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

• Måla linjer för att separera biltrafik från 
leveranser vid förskolan

• Förhöja övergången inne på 
parkeringen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Linjer för att det ska bli tydligt med var infart/utfart är till förskolan och vart leveranser till skolan ska ske.För att fartdämpa och göra en säkrare passage för skolbarnenPengafråga…
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2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är inte bara fysiska åtgärder som vi gör. En hel del kampanjer och beteendepåverkan som görs.Ett exempel är projektet Skolreseplan, delar ut reflexer, går ut och informerar i mediaKatarina: Starrkärrsvägen har varit uppe vid flertalet tillfällen gällande hastighet till exempel
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Detta ska vi göra på Starrkärrsvägen

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

• Digital hastighetsskylt Starrkärrsvägen

• Bredda mittrefugen i 
cirkulationsplatsens norra infart så att 
körfälten smalnas av 

• Utökning av mittrondellens storlek

• Inväntar ändring om att flytta 
tätortsgräns för att kunna ändra 
hastighetsbegränsningen

• Fållor vid övergång över 
Starrkärrsvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Starrkärrsvägen är en statlig väg men kommunen kan lägga fram olika åtgärdsförslag som vi har dialog med Trafikverket om.De godkända åtgärderna bekostas sedan av kommunen.Vid planering inför byggnation av Kronogården visade utredning att dagens utformning skulle vara fullgod men verkligheten har visat något annat.Med den kunskap vi har idag har vi lagt olika åtgärdsförslag som godkänts av Trafikverket.Dessa åtgärder är godkända av Trafikverket:Digital hastighetsskylt- påminner förare som kör för fort att sänka hastighetenBredda mittrefug och öka mittrondellens storlek ska bidra till en hastighetssänkning.När vi tätortsgränsen är flyttad kan vi sänka hastigheten från 60 till 50 och det ihop med de fysiska åtgärderna ska tillsammans bidra till lägre hastigheter utanför skolan.Fållorna vid övergången ska se till att styra skolbarnen till att gå över där det är tänkt och inte springa/gå över på ett större område
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Detta vill vi också göra på Starrkärrsvägen

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

• Snedställa hållplats Starrkärrsvägen

• Måla Skola på Starrkärrsvägen innan 
och efter Kronaskolan

• Staket vid hållplats Missionskyrkan för 
att förhindra gående längsmed 
Starrkärrsvägen

• Förlänga mittrefug vid hållplats 
Bratteberget

Presentatör
Presentationsanteckningar
Snedställa busshållplats är en omfattande åtgärd som kräver mycket vägbredd/yta och vi håller på att utreda om det går att genomföra. Den bredd som krävs är inte säkert att den finns.Om det går att genomföra läggs det i budget.Mittrefug vid hållplats Bratteberget, vid cirkulationen; för att fordon inte ska köra om stillastående buss
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Förslag som diskuterats 

2017-05-05 Trafikmiljön Kronaskolan/Starrkärrsvägen

• Gångbro över Starrskärrsvägen

• Refuger innan och efter busshållplats 
Starrkärrsvägen

• Förhöjning busshållplatser

• Gång- och cykelväg utmed hela vägen 
till Kronaskolan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åtgärder som utretts och vi har haft dialog om med Trafikverket men som av olika anledningar inte kommer att utförasGångbro kräver en fri höjd 6 meter och utrymmesbristen tillåter bara trappor och kommer inte vara attraktiv att välja för att ta sig över Starrkärrsvägen.Refuger innan och efter busshållplats Starrkärrsvägen skulle göra att fordonen tvingas hålla sig på sin körbana ända fram till timglashållplatsen och inte gena via motstående körbana. Trafikverket har dock sagt nej till detta.Förhöjning busshållplatser har vi som ett förslag som vi har diskuterat och Trafikverket tycker inte att det är en bra lösning. Vibrationer mmVi har tittat på möjligheten att bygga gång-och cykelväg hela vägen till Kronaskolan från Älvängen centrum. Det är en bärighetsfråga och en fråga om yta för detta. Vägen är uppbyggd på cellplast och det är för trångt för att få plats med en GC. Men det finns andra möjliga vägar att ta sig gåendes eller cyklandes till Kronaskolan.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Utredning och projektering av Kronogårdsleden pågår. Byggnation planeras påbörjas till hösten. Kommer att avlasta Starrkärrsvägen vilket är positivt.
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