
 
Ulf Östan, Bohus Scoutkår / föreningsrådet 
Lennart Dahl, Bohus Gymnastikförening / föreningsrådet 
Maria Öst, Equmeniakyrkan Surte 
Marthin Krantz, Bohus IF 
Peter Schalin, Surte IS IBK 
William Pitsinki, Surte IS FK 
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening 
Terese Dahl, Bohus Gymnastikförening 
Monica Soogard, DHR Ale 
Lars Millsvik, Equmenia Surte 
Göran Åkerlund, Nödinge Sockens Hembygdsförening 
Bertil Söderlund, PRO Bohus/Surte (bostadsrättsföreningen Hyttan) 
Katrin Engström 
Helene Persson, SISU Idrottsutbildarna / Västra Götalands Idrottsförbund 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale kommun 
 
Markerad med grön färg = uppgift för föreningsrådet 
Markerad med gul färg = uppgift för Ale fritid/kommunen 

 

• Aktivitetsparken i Surte är ett uppsving med bra aktiviteter 

• Ändring i driftsbidraget – positivt för de berörda föreningarna 

• Lokalfrågan är den stora utmaningen – föreningar kan inte expandera pga lokalbristen 

i dagsläget 

• Lokalförsörjningsplanen behöver lyftas och föreningarna behöver få kännedom om 

denna, föreningsrådet ska kräva att få information från politiker och tjänstemän.  

• Equmeniakyrkan Surte har lokaler som är tillgängliga för andra föreningar – framförallt 

möteslokaler som andra kan nyttja! 

• Nödinge Sockens Hembygdsförening har en lokal som bara står som ett tomt skal, 

samma sak med Backa Säteri – två våningar med stora utrymmen som står tomt 

• Surte IS Fotbollsklubb  

o Hade tidigare ett larm i byggnaden, gick sönder i samband med utbyte och 

kommunen vill inte betala för ett nytt larm. Behöver ha ett larm till anläggningen, 

hade varit bra om kommunen hade kunnat lyfta den frågan.  

o Önskar få mer klara direktiv om vad som gäller kring skötselavtal, tydlighet kring 

vad som gäller. Viktigt att kommunen har en god samarbetsvilja och förståelse för 

det ideella föreningslivets utmaningar. När nya personer kommer in i styrelsen 

bör man ha ett gemensamt möte för att klargöra förutsättningarna.  

• Bohus Gymnastikförening - Förråd till verksamhet när man hyr in sig i kommunens 

lokaler, verksamhet som är materialkrävande är ett problem för att man inte kan förvara 

utrustningen. Behöver lyfta den problematiken till politiken och det måste finnas med i 

planeringen för nya hallar. Går det att göra utbyggnad av förråd i anslutning till hallar?  

 



• Nyttja Ale Arena på sommarhalvåret – underlag (golv – vad kostar det att köpa in?) 

o Bygglovet är begränsat – det måste gå att ändra i bygglovet?! 

o Säkerhetsinformation till de övriga föreningarna på området – vad ska man göra 

om något händer? Det behöver tas fram information om detta, ta med frågan till 

Ale Fritid.  

• Ale Outdoor, nationaldagskarneval – ev. göra ett eget mindre Ale Outdoor i föreningsregi 

• Förslag på att ta upp intresseförfrågan med alla Surte/Bohus föreningar – bjuda in till ett 

uppstartsmöte för Ale Outdoor eller liknande gemensam föreningsaktivitet 

 

• Samla ihop vilka insatser som man vill ska genomföras, föreningarna kan önska vad man 

vill ha gjort för att kunna driva på frågorna mot kommunen – en uppgift för 

föreningsrådet!  

• Kommunens budget är ansträngd – hur ser framtiden ut för föreningarna i Ale? 

o Särskilt för föreningarna i Surte/Bohus 

• Frågor skickas till Ale Fritid, men många gånger fastnar frågan pga ansvaret ligger hos en 

annan enhet i kommunen 

o Städning i hallarna köps av Internservice, ett problem att Ale Fritid köper tjänster 

och inte kan styra vilka tider som städas 

▪ Väldigt ofta som hallarna är väldigt smutsiga när föreningarna ska träna 

• Ale Fritid / Kommunen behöver bli bättre på att återkoppla i ärenden, många gånger 

initieras en fråga men föreningen får inte alltid återkoppling om vad som händer 

o Tröghet på att få besked från kommunen - ett mail måste besvaras, frågor får inte 

fastna i kommunen! 

o Tröghet att komma till skott med åtgärder / i olika frågor 

o Lösning på problemet – måste till en bättre ärendehantering i kommunen 

▪ Ärendehanteringssystem borde tillämpas i kommunen, så att alla ärenden 

alltid följs upp 

 

• DHR Ale: Får nyttja kommunens lokaler som måste vara tillgängliga, ett stort problem 

att inte alla lokaler är tillgänglighetsanpassade. 

o Eftersöker en sammanställning på vilka föreningslokaler som finns 

o Ale Fritid ska se till att tillgängliggöra den sammanställning som finns utifrån 

föreningsenkäten!  

o Bra för andra föreningar att få kunskap om hur man gör sin verksamhet tillgänglig 

för alla – här kan alla nyttja DHR Ales kunskap.  

• Varför stänger man anläggningarna på röda dagar? Föreningarna vill att hallarna ska 

vara öppna för sin verksamhet, det känns jättekonstigt att föreningarna inte kan ha 

verksamhet igång när barnen är lediga från skolan.  

• Bygga ihop Surte (Surtesjön) – Bohus (Vättlefjällsleden) med vandringsleder, belysning 

längs vägen. Kräver en projektledare som håller ihop det hela. Pågår just nu en utbyggnad 

av Pilgrimsleden (projekt genom LEADER).  



• Finns det en risk att befolkningstillväxten sker på bekostnad av idrottshallar och ytor för 

fysisk aktivitet?  

 

• Aleförslaget – en möjlighet att nyttja för att kunna påverka och föra fram sina förslag till 

fullmäktige – krävs 75 röster för att ett förslag ska behandlas i fullmäktige 

https://ale.se/aleforslaget  

• Planeringsmöte för nationaldagskarnevalen 6 juni 2020 

Mötet genomförs i Ale kulturrum, Nödinge, torsdag 28 november kl 17.00-18.00 

Anmälan görs till catarina.mattila@alebyggen.se  

• Stormöte för föreningsrådet, 19 november kl 18.00-20.00 

Plats: Ale kulturrum, Nödinge 

 

https://ale.se/aleforslaget
mailto:catarina.mattila@alebyggen.se

