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Datum och tid 2015-10-29, 19:00-21:00 

Plats Alvhem, Klubbstugan på Gläntevi 

Presidium Peter Ohlsson, ordförande 
Magnus Wennergren, 1:e vice ordförande 
Willy Kölborg, 2:e vice ordförande 
Sven Rydèn 
 

Sekreterare Carina Janson 

Inbjudna Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande  
Ale Golfklubb 
Alvhem-Nygård Fiberförening 
 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

35 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem 

Inledande presentation 
Ordförande Peter Ohlsson hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han 
presenterar presidiet, sekreteraren och kvällens inbjudna gäster. 

Föregående mötesanteckningar 
Finns att läsa på www.ale.se 

Svar på tidigare frågor 
Svar på tidigare frågor finns på www.ale.se under fliken, kommun och politik/ 
ortsutvecklingsmöten 

Nya ärenden vid dagens möte 
Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn presenterar sig.  

Vi har en låg skatteintäkt i kommunen så mycket handlar om prioriteringar. Många barnfamiljer 
flyttar in och intresset för Ale fortsätter att växa. Flyktingmottagandet är en viktig fråga. Det 
kommer ca 100 ensamkommande barn per dag.  Stor del av Paulas tid går just nu till detta arbete. 

Därefter följer en allmän frågestund. 

http://www.ale.se/
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Ale GK 

Ale Golfklubb presenterar sig. Klubben bildades 1986 och hade då en korthålsbana. Stora banan 
stod klar 1992. Hela 6000 gäster spelade golf på Ale Golfklubb förra året.    

 

Alvhem- Nygård fiberförening 

Kenneth Lundström informerar om hur arbetet fortskrider. Föreningen har ca 180 betalande 
medlemmar just nu men behöver bli fler.  Det gäller för dem som visat intresse via blankett att 
även betala in medlemsavgiften, man blir inte medlem per automatik. 

Förprojektering kommer att ske inom en snar framtid.   

Hemsida: www.anfiber.se 

E-post: info@anfiber.se 

Facebook : Alvhem-Nygård fiberförening 

Övrigt 
 

Nya frågor och önskemål 
Varför skall den lokala vägföreningen sköta underhållet av vägbron över motorvägen? 

Frågan väcktes utifrån att kommunen nu beslutat att överta driften av lokala samfälligheter. 

Kan inte då kommunen ta över skötseln av denna bro? 

 

Ordförande      Sekreterare 

Peter Ohlsson      Carina Janson 

  

mailto:info@anfiber.se
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Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alvhem 

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

2015-10-29 Varför skall den lokala 
vägföreningen sköta underhållet av 
vägbron över motorvägen? 

Frågan väcktes utifrån att kommunen 
nu beslutat att överta driften av lokala 
samfälligheter. 

Kan inte då kommunen ta över 
skötseln av denna bro? 
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