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Datum och tid 2016-10-27, 19:00-21:00 

Plats Klubbstugan, Gläntevi 

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

Sekreterare Carina Jansson 

Inbjudna Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef 
Paula Öhrn, kommunalråd 
Mikael Berglund, oppositionsråd 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

Ca 30 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem 

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

Föregående mötesanteckningar 
Protokollet från föregående möte finns att läsa på www.ale.se  

Svar på tidigare frågor 
Finns att läsa på www.ale.se - kommun och politik – ortutvecklingsmöten - Alvhem 

Nya ärenden vid dagens möte 
Vad är trygghet för dig ? workshop med efterföljande diskussion. 

Gunilla Dörner Buskas inleder med att prata om trygghet och vad som skapar trygghet. Hur kan 
Ale bli en tryggare plats?. Det är skillnad på faktisk trygghet och verklig trygghet menar Gunilla. 
Statistiskt sjunker brottsligheten i Ale, men vi kan aldrig ta bort känslan hos de som upplever en 
motsatt känsla. Därför är trygghet viktigt! Gunilla pratar om vad kommunen gör idag för att skapa 
en ökad trygghet. Hon nämnde Lust att lära- som är ett projekt för bättre resultat i skolan, 
stadsplanering, grannsamverkan, trygghetsvandringar, samverkan med polisen och social 
kartläggning.  

 

http://www.ale.se/
http://www.ale.se/
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Vid kaffet får mötesdeltagarna arbeta i workshop där de diskuterar om vilka åtgärder som bäst 
svarar mot påståendet;                                                     

”Vad skapar min trygghet i Ale”.  

Mötesdeltagarna får även möjlighet att fylla i en blankett med frågor om hur de upplever trygghet i 
Ale kommun och var de upplever sig trygga respektive otrygga.  

 

Återkoppling av planerna på eventuella byggnationer: 

Paula Örn informerar: 

Det råder en stor bostadsbrist i kommunen så som i många andra kommuner med en stark 
befolkningstillväxt. Det krävs samordning mellan kommun och bolag för att möta behoven. 
Projekt pågår i hela kommunen, dock inget i Alvhem i nuläget. 

Vilka tomter som är aktuella för byggnation hittar man på  www.ale.se under fliken ”Bygga, Bo och 
Miljö”. Det planeras att byggas ca 280 lägenheter 

Vi bygger mycket i Ale som ligger på plats 10 i Sverige i förhållande till kommuninvånare.  

 

Aktuellt om fiberutbyggnaden 

Arbetet pågår för fullt .Planeras vara helt klart till hösten 2017.  

 

Övrigt 

Nya frågor och önskemål 
 

Fotbollsplanen vid förskolan överfull med vatten. När kommer det att dräneras ? 

Dåligt ljus vid busshållplatsen 

 

Peter Ohlsson Carina Jansson 

http://www.ale.se/
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Ordförande Sekreterare 



 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte: [Bohus]  
[Höst 2015]  

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alvhem 

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

161027 Dåligt ljus vid busshållplatsen    

161027 Gräsmattan vid förskolan är överfull 
med vatten, när kommer det att 
dräneras ?  
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