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Ortsutvecklingsmöte: Nol 
Vår 2020 

 

 

Datum och tid 2020-03-11 

Plats Nol folkets hus 

Presidium Ordförande Oliver Andersson 
Förste vice ordförande   Gert Karlsson 
Förste vice ordförande   Lina Bodestad 

 

Sekreterare Marie Källvik Nilsson 

Inbjudna Johan Redlund    Alebyggen 
Geo De Maré      arbetsgruppen för översiktsplanen 
Erik Liljeberg      Utbildningsnämnden 
Johnny Sundling  Utbildningsnämnden 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

38 

Ortsutvecklingsmöte i Nol 2020-03-11 

Inledande presentation 

Presidiet presenterar sig. 

Frågor och svar 

En fråga har inkommit till dagens möte: 

”I centrala Nol finns två rondeller närmast E45. De är inte snygga tycker jag. Jag 

rekommenderar ansvarig att besöka någon av kommunerna Kungälv, Lerum eller Mölndal. 

Deras flesta av deras rondeller är mycket trevliga - speciellt runt jul med snygga julmotiv.” 

 

Frågan har besvarats av Anders Alfredsson, samhällsbyggnad: 

”Rondellerna tillhör vägverket.” 

Dagens möte 

Information om översiktsplanen. 
Geo de Maré informerar om arbetet med översiktsplanen.  
Det finns möjlighet att ge synpunkter till de tjänstemän som arbetat med planen. 
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Målsättningen är att den skall vara klar för antagande under hösten. 
 

Dialog med medborgarna sker tisdagar mellan kl 13-15. Olika ämnen varje gång.  
Det är olika intressen som skall komma till tals och orterna i Ale har olika förutsättningar. 
Medborgardialogen har genomförts för Nol som ort i februari. 
Deltagarna på ortutvecklingsmötet ges möjlighet att besvara enkäten 
 ”Vad är viktigt i framtiden för Ale”  Enkäten finns även på Ale.se 

I 

Alebyggens planer för Nol 
Johan Redlund, VD för Alebyggen informerar om Alebyggens planer för Nol. 
Alebyggen producerar renoverar samt bygger nya bostäder på Mossvägen samt Folketshusvägen 
Johan Redlund redogör för förutsättningar för renoveringar och tänkt slutresultat. 
Fram till 2022 kommer ca 115 lägenheter att färdigställas i Nol. 

Skolsituationen i Nol och Alafors 

Erik Liljeberg och Johnny Sundling från utbildningsnämnden informerar om skolsituationen i Nol 
och Alafors.  
Beslut fattades i Kommunfullmäktige år 2016 om att ersätta antingen Nolskolan eller Himlaskolan 
med en gemensam skola. I vilken ort skolan skall placeras är ännu inte bestämt.  
Det finns olika för och nackdelar beroende på ort. 

Ale betalar mycket pengar för sina lokaler, vilket har en påverkan på lärartätheten. 
Ett viktigt mål är att få till en bättre lokaleffektivitet. 

För några veckor sedan genomfördes dialoger med vårdnadshavare samt personal 

Förhoppningen är att beslut tas senare fram i vår om vilken ort som där skolan skall placeras. 
Har man synpunkter har man möjlighet att skicka in dessa till antingen nyskola@ale.se eller 
www.ale.se/nyskola 

 

Nya frågor 

Hur är status avseende med kantförstärkning och sanering av älvkanten? 
Frågan tas med och besvaras nästa ortutvecklingsmöte. 
 

Oliver Andersson Marie Källvik Nilsson 

Ordförande Sekreterare 

 

mailto:nyskola@ale.se
http://www.ale.se/nyskola


 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte 

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Bohus] 

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

2020-03-11 Hur är status avseende med 
kantförstärkning och sanering av 
älvkanten? 

Samhällsbyggnad 
/MeX 

Frågan är inskickad  

     

     

     

     

 


