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Datum och tid

2018-04-19, kl.19.00-21.00

Plats

Skepplanda bygdegård, Skepplanda

Presidium

Lars Kopp, TF ordförande

Sekreterare

Karin Källström

Inbjudna

Tomas Olsson, Plusab
Barbro Sundström, chef för sektorsamhällsbyggnad
Rolf Gustafsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Gerhard Sager, ordförande i Skepplanda BTK

Antal övriga
Mötesdeltagare

42 st.

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda
Presidiets tillförordnade ordförande Lars Kopp hälsade alla välkomna till vårens
ortsutvecklingsmöte. Han presenterade sig och berättade om dagordningen för kvällen.
Information om handhavande av hjärtstartare, praktisk genomgång – Tomas Olsson
Tomas Olsson från Plusab berättar att det finns hjärtstartare i Hålanda, Alvhem och ner till Surte på
olika platser i kommunen. I Skepplanda så finns hjärtstartare t.ex. på Biblioteket, Skepplanda
simhall. SBTK i Forsvallen, samt på företagen Lödöse åkeri och Redox.
Det finns ca 34 000 hjärtstartare i Sverige och dessa går att hitta via en gratis applikation som heter
”Rädda hjärtat”, som kan laddas ner till din telefon. Där går det att söka fram den närmaste
hjärtstartaren som är registrerad i registret. Där framgår också eventuella öppettider om
hjärtstartaren står i t.ex. en butik.
Tomas berättar om tillvägagångssättet vid hjärt- och lungräddning samt och förevisar hjärtstartare.
På hemsidan www.plusab.se finns mer information och instruktionsfilmer hur en defibrillator
fungerar.
Avfallshanteringen i framtiden - Barbro Sundström, sektor samhällsbyggnad.
Sektorchef för samhällsbyggnad. Nu finns det möjlighet att vara med i miljöarbetet i kommunen.
Erbjuder möjligheten att gå från säck till kärl och samla i avfallet.
Målet är att 2020 minimera hushållsavfallsmängden. Mängden producerat avfallsmaterial ska
minskas minst med hälften. Producenterna ska själva ta hand om avfallet. Allt separat insamlat
matavfall ska gå till biogas.
Implementeringen sker områdesvis. Arbetet kommer påbörjas under våren 2018 i Nols tätort och
norröver. Till hösten 2018 går arbetet vidare ut på landsbygd norr och under 2019 kommer
implementerandet ske i tätort söder om Nol och till sist landsbygd söder. Valblankett och
information kommer skickas ut till ditt hushåll när det är dags för ditt område.
Det kommer bli en miljöstyrande taxa och det blir billigare att ha miljöpremierande insamling.
Målet är att klättra uppåt i den s.k. Avfallstrappan där vi ska försöka skapa så lite sopor som
möjligt. De olika stegen är deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända och förebygga.
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35% av vår mat slängs i onödan. Det är ca 28 kg mat per person. Kommunen vill ha matavfallet för
att kunna hantera detta och omvandla det till biogas. Biogasen används till fordon som
miljlöbränsle. Det som inte bryts ner blir biogödsel till åkrarna.
Kommunen kommer även erbjuda att hämta plast- och pappersförpackningar samt tidningar. Det
finns olika abonnemang där olika storlekar på kärl kan väljas. Att vilja sortera premieras.
Ett exempel på blivande kostnad:
Osorterat: 190 l restavfallskärl: 3 956 kr
Sorterat abonnemang: 140 l. matavfall + 190 l. restavfall: 2 656 kr.
I dagsläget är det gratis att även ha ett 240 l. kärl till plast- och pappersförpackningar samt
tidningar.
Kunden har möjlighet att påverka den fastavgiften genom att välja storlek på kärl och
tömningsintervall. Dispens går att söka om man behöver tätare eller glesare intervall.
Uppställningsplatsen ska vara en hårdgjord plan yta utan kanter De får inte låsas fast och handtagen
ska vara vända utåt och lättillgängliga på hämtningsdagen. De får stå max 5 m. in på tomten och ska
finnas tillgängliga senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
Det finns möjlighet att ha gemensamhetslösningar med grannarna. Du kan då ringa till
renhållningen för att boka en tid, så kommer kommunen ut och hjälper er hitta en lösning.
Fråga: Har idag sophämtning varannan vecka och komposterar. Kan jag fortsätta att ha det varannan
vecka med minsta kärlet?
Svar: Ja. Du väljer en annan typ av abonnemang och kan fortsätta att kompostera själv. Ring till
renhållningen och prata om det bästa alternativet för dig och dispens.
Fråga: Om körningarna, kommer de köras i Ale kommuns regi eller lejas ut, vem kör bilarna?
Svar: Nu har vi i Ale kommuns regi. På nästa nämndsammanträde för samhällsbyggnadsnämnden,
den 3 maj, kommer ett ärende upp där det finns möjlighet att göra direkttilldelning till Renova AB.
De som jobbar med sophämtning idag kommer i så fall bli erbjudna att fortsätta på samma sätt och
utgå från samma plats. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fatta
beslut i frågan. Det ska inte innebära förändring för kund eller de anställda.
Rolf Gustafsson säger att det finns en klar majoritet för att använda vårt gemensamt ägda bolag
Renova AB.
Fråga: Ska man ha tunna för papper och plast också?
Svar: Du har möjlighet att låta bilarna hämta papper, plast och tidningar. Vi hoppas att så många
som möjligt av er vill sopsortera. I framtiden kommer även plåt komma att samlas in. Renova håller
på att bygga upp en sorteringsstation för att kunna hantera detta.
Fråga: Jag har 100 m. enskild väg, hämtar de på tomten då? Tar idag fram den till vägföreningen så
att säga. Nu har jag alltid gjort så, men för grannarna backar de upp och hämtar på tomten, betalar
de extra?
Svar: Ska inte vara skillnad mot var du har det idag. De vi fått information om är att kärlet inte ska
stå längre än 5meter in på tomten. De får inte backa med fordonen. Vi har varit lite vårdslöst
tjänstvilliga då man varit måna om kunden, men det är ett problem.
Det finns ett annat system med 4 fraktioner som system, där måste man dock ha betydligt större bil,
därför har vi valt detta system.
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Fråga: Varför låg det en lapp i tunnan där de ställt av dem?
Svar: Ta kontakt med kommun för att reda ut vart tunnan ska stå. Ring till kontaktcenter på
telefonnummer 0303-33 00 00 så kan de guida er vidare.
Fråga: Avfallet skulle forslat till Göteborg för att bli biogas, har inte de lagt ner?
Svar: Nej, vårt avfall åker till Marieholm. Det finns ett antal komposteringsanläggningar.
Skepplanda BTK, information om klubbens verksamhet – Gerhard Sager
Ordförande Gerhard Sager berättar om Skepplanda BTK (bordtennisklubb). Han har varit
ordförande sen ett år tillbaka och hade innan dess en längre paus. Klubben har idag ca 450
medlemmar, vilket är en minskning från 80–90-talet då de hade närmare 900 medlemmar.
Medlemsantalet har att göra med att inflyttningen till Skepplanda med unga familjer har minskat.
Klubben fyller 70 år i år. Det var alltså nästan exakt 70 år sen som en grupp ungdomar började
spela bordtennis i Hemvärdsgården som sedan flyttades sedan till bygdegården.
11 år senare började de spela fotboll. De behöll namnet bordtennisklubb, har blivit lite av ett
signum för klubben som nu bara spelar fotboll.
Föreningen har jubileumsdag den 16 juni. Då ska 4 olika fotbollsmatcher spelas på Forsvallen. Med
de matcherna vill klubben visa sitt breda utbud.
De matcher som ska spelas är:
-Barn- och ungdomslag
-Seniorlag (den enda föreningen i kommunen som har ett seniorlag för damer)
-Utvecklingslag. Ett lag för funktionsnedsatta personer som kommer från olika delar av kommunen.
Även veteraner på dam och herrsida
Herrarna kommer möta IFK Göteborgs veteraner och damerna kommer möta Gatans lag, som är ett
lag för personer som saknat boende. De har sen många år tillbaka ett lag som spelar matcher här och
var.
Precis som i så många andra klubbar så har SBTK brist på folk i styrelsen. De får ganska lätt ihop
ledare till de olika barn- och ungdomslagen där föräldrar vill engagera sig, men det är svårare när
det kommer till styrelsearbetet.
Har också ett lag för pojkar mellan 17 och 19 (juniorlag) 6 ensamkommande killar, några har bott
på boende i Slittorp, någon bor i Göteborg men kommer hit för att spela. Gruppen kommer utökas
då det finns mer intresse. Man är Överens i föreningen om att det ska finnas fotboll för alla.
Klubben är i läget att det inte finns så många barn i varje åldersgrupp som det gjorde innan. Åldern
11, 12, 13 år blir svårare att hålla ihop åldersgrupperna. Det finns då ett samarbete med
grannklubben Lödöse-Nygård. Samarbete med gemensamma lag i tre åldersgrupper.
I Älvängen pågår mycket inflyttning och det är därför bättre att samarbeta med Lödöse-Nygård som
heller inte har så mycket barn. De hoppas att resultatet blir att barnen ska vilja hålla på längre när de
kan spela i rätt åldersgrupp.
Det pågår en medveten rekrytering av medlemmar. De vill ha det som en förening för alla. Under
det senaste halvåret så har 50 personer som tidigare har varit medlemmar på nytt gått med.
Föreningen har inrättat ett ”seniordagis”. Första onsdagen i varje månad har gamla, numera
pensionerade, medlemmar träff. På nästa möte den 2 maj kommer Stefan Lövgren och pratar.
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Verksamheten sköts ideellt men vi har ett par anställda. Tidigare 2,5 anställda, men är nu nere på
1,25 anställda. Det stora pengautflödet är till de anställa, där det dock till viss del finns lönebidrag.
De har en vaktmästare som sköter planerna m.m. Ytterligare en person som tidigare satt med i
styrelsen jobbar som kanslist. Det räcker egentligen inte med så få anställda på så många
medlemmar och fotbollsplaner, men det är främst ideellt arbete om gäller.
Folk som pratar om att idrottsföreningarna bara satsar på A-lag och seniorer. SBTK vill ha kvalité
på sina träningar och de har arvoderade tränare för både dam- och herrlaget. Det sägs ofta att det
inte är jämställt inom idrotten, men föreningen satsar lika mycket på dam- och herrlaget.
Ekonomin i en sån här förening är alltid ett problem och man måste jobba för den. Jobbar för att få
in medlemsavgifter och för att få sponsorer. Det är en del företag som ställer upp och sponsrar.
Vill man bli medlem kan man gå in på hemsida www.skepplanda.se
Medlemsavgiften för den som inte spelar aktivt är 300kr.
Lars Kopp frågar om damlaget spelar i Division 2, hur de lyckas få ihop spelare och den kvalitén?
Gerhard svarar att från de är flicklag så har vi kvalité på ledare och tränare. Då tar de med sig
spelare från andra föreningar. Premiärmatchen för damerna vann de med 2–0.
Det är samma på herrsidan. Vi har lockat till oss från Älvängen, Alafors och Nol. Har man kvalité i
yngre ålder så fortsätter de gärna spela med oss

Övriga frågor
Fråga: I det senaste numret av Alekuriren så var det kungörelse beslutat att bevilja förhandsbesked
för LSS-boende på Skepplanda 8:4. Hur kan man fatta förhandsbesked på ett område som inte är
detaljplanerat? Det kanske slutar med att man inte får bygga. Det hade ju varit tjusigt om man bättre
förklarade vad det är man pratar om. Att man förklarade var på fastigheten det är tänkt att ligga?
Svar: Det är planerat att bli ett LSS-boende (Lagen om stöd och service). De behöver lugn och ro
där det inte är allt för stökigt. Det är 12 platser som planeras.
Om det inte finns för många frågetecken så som VA m.m., så kan man pröva att ge ett bygglov. Det
är fullt möjligt även när det inte är detaljplanerat. Det har inte med storleken på huset att göra. Det
är inte bra att det inte är preciserat geografiskt, vilket är en miss.
Fråga: Samrådet som gäller Skepplanda 8:4 vid Påvels väg, vad hände där? Kommer vi som
delägare få besked? Får vi inte besked om hur långt man kommit?
Svar: Vi fick lite synpunkter och tankar kring utfart och angränsande grannars utfart, men det var
inget iögonfallande. Samrådshandlingarna är offentliga och finns på Ale kommuns hemsida.
Näst steg är att ställa ut förslaget. Man gör det förändringar man finner lämpligt och bemöter
synpunkter som kommer in. Just nu jobbar vi med materialet som kommit in.
Fråga: Vilken sorts handikapp gäller det? Är det unga eller gamla som ska bo där?
Svar: Det kan vara olika åldrar.
Fråga: När ni går ut med kungörelse med LSS-boende som ingen vet något om så skapas det en oro,
Varför går ni inte ut med den informationen först? LSS-boendet vid förskolan var inte speciellt
lyckat då det bodde en missbrukare där som hotade personal och föräldrar. Det behövs med platser,
men gå ut med informationen på rätt sätt.
Svar: Håller med om att man kunder varit tydligare. Vi har full förståelse för oron. Det är något
kommunen kan bli bättre med.
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Fråga: Den fastigheten som var in till förskolan var ett missbrukar-boende.
Svar: På LSS bor inte missbrukare. Där finns personal dygnet runt. Missbruksvård är något annat.
Kommunen har behov av att ha ett eget LSS-boende som vi i dagsläget behöver köpa från andra
kommuner. Vi kommer kunna spara mycket pengar på att tillhanda ha det själv.
Fråga: Bygget på Påvels väg, var ju 6 fastigheter som blir berörda. Men det är fler än bara vi 6.
Varför har inte de fått samma infor som vi? Det kommer påverka oss alla med trafik och lastbilar.
Svar: Det är de som gränsar till boende och är sakägare. Man drar en gräns. Du är inte sakägare bara
för du är berörd under byggtiden. Trafik som är till och från under byggtiden gör inte dig till
sakägare.
Fråga: Det kommer gå stora bilar och maskiner med jordmassor och sten. Den vägen, är den
dimensionerad för det?
Svar: Man kommer göra en besiktning av de fastigheter som finns i riskzonen innan så att du kan
peka på sprickor om det skulle uppstå några. Det ska finnas ett axeltryck som vägföreningen bör
känna till. Transporterna ska ju planeras så att vägen klarar av det.
Fråga: Varför måste man bygga huset på den lilla platsen, den mörkaste sidan i hela Skepplanda?
Svar: För vår del så kommer det in en förfrågan om man får detaljplanelägga den. Att bedöma
varför Alebyggen väljer just den platsen får man fråga Alebyggen. Det finns ett stort behov av såna
lägenheter i Skepplanda och det är eftertraktat.
Fråga: Tomterna ni pratar om, vem äger marken?
Svar: Ale kommun äger marken.
Nästa ortsutvecklingsmöte hålls den 17 oktober.

Lars Kopp

Karin Källström

TF Ordförande

Sekreterare
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Ärende/fråga

2018-04-19

Återkommande fråga från 201710-12.
Skogsslingan vid Bärs Lid, upp
mot gamla skidbacken. När är det
tänkt att gallra den? Det var
längesedan den gallrades och det
finns en fin utkiksplats där som
man inte längre kan se.

Frågan
besvaras av
Linda
Stålberg,
infra-enheten
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Status/svar

Plats för
anteckningar

Skogen vid gamla skidbacken finns inte med i
någon planering för gallring eller någon annan sorts
skogsvård. Det har röjts runtom motionsslingan
nyss och därför är det inte aktuellt att röja igen.

Huskropparna i samrådsförslaget
är 10 meter breda. Nivåskillnaden
kommer skilja 3–4 m från fram
till baksida. Har sedan gammalt
besked från vägföreningen att den
del som ligger utanför tomten
som inte är asfalterat har vi rätt att
bruka. Finns folk som kommer bli
av med stora delar av sin tomt.
Har ett gammalt löfte att det har
varit ok att använda den marken.
Finns folk som har både träd och
häckar på den marken.
Aktivitetshuset i Älvängen är
nedlagt, vi äldre är inte värda ett
skit. Flyttat snickeriet till Alafors.
Kan inte åka dit kollektivt. De tog
maskinerna v. 50 för att kultur
och fritid skulle ha dem.

Planenheten

När granskning kommer ske i planarbetet så
kommer ytterligare en chans att ge sina åsikter att
finnas. Granskningen är planerad att ske i sommar.
Liknande fråga har redan yttrats i samrådsskedet.
Inkomna yttranden bemöts i samrådsredogörelsen.
Denna redogörelse är en del av nästa steg, som är
granskningen, och finns att tillgå i
granskningsskedet. Den kommer finnas tillgänglig
på hemsidan www.ale.se, eller på biblioteket i
Skepplanda.

Sektor ATO
(Arbete,
trygghet och
omsorg)

Jag har inte flyttat dit för att få 3
st. hus rakt framför mitt hus. Kan
jag få en adress där jag kan lämna
mina uppgifter? Tog flera veckor
innan jag fick svar. Stod att man
ska ha ett nytt samråd. Om man
har åsikter, är det för sent?

Planenheten

Sektor ATO hyr inte längre Aktivitetshuset i
Älvängen i och med flytten av verksamheten till
Ale Seniorcentrum. Snickerier (inom ramen för
sektor ATOs verksamhet) finns att tillgå i Alafors,
Nödinge och Bohus. Huruvida det finns ytterligare
snickerier inom ramen för kultur och fritid som
allmänheten kan nyttja har sektor ATO ingen
kännedom om.
Det är inte för sent att lämna sina åsikter. Nästa
skede är en granskning och den är planerad till att
ske i sommar. Där det finns möjlighet att ge sina
åsikter.
Är du nära berörd av planarbetet så kommer utskick
ske, annars kommer information att sättas upp på
biblioteket i Skepplanda, samt annonseras på
hemsiodan www.ale.se

De gamla säckförvaringarna när
man hade säckarna, får man hjälp
att transportera bort dessa?

Carina Åberg,
enhetschef
renhållningen

Vill du ha ditt säckställ hämtat? Anmäl det till oss
senast den 30/5 på e-post avfallsprojekt@ale.se
eller till kontaktcenter tfn 0303-330000. Vi hämtar
ditt säckstall vecka 23-24 och det ska då vara
isärplockat och placerat vid tomtgräns. Vi hämtar
inte betongklumpen som finns i botten på vissa
modeller. Inte heller sopskåp. Betongklumpen och
sopskåp kan lämnas på ÅVC Sörmossen.
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