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Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda Bygdegård
Inledande presentation

Presidiets ordförande Carlos Trischler hälsade alla välkomna till vårens
ortsutvecklingsmöte.
Han presenterade presidiet samt berättade om dagordningen för kvällen.
Dagordningen omkastades lite på grund av att HVB hemmet utgår då det av flera
olika anledningar gör att det drar ut på tiden och det blir mycket kostsamt.
Föregående mötesanteckningar
Skepplanda föreningen gjorde en presentation om trygghetsvandring samt uppmanade fler att vara
med.

Frågor och svar
En fråga var när Alebyggarna ska börja bygga och svaret blev att marken inte är köpt än så det
dröjer. Sedan kom frågan upp hur det går med de tillfalliga boendena, och Dennis Ljunggren
svarade att det är permanenta boenden nu.

Dagens möte
Drogsituationen ur ett globalt och lokalt perspektiv.
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Mats Barre föreläste om droger i Ale-Skepplanda och gav lugnande besked om tillståndet vad det
gäller droger i Skepplanda. Just nu så ser vi inga trender som pekar på att drogerna ökar eller att det
överhuvudtaget förekommer i någon större utsträckning.

Aktiv och Fritid
Marie Jansson arrangerar fotbollsträning för funktionshindrade där alla är välkomna. Just nu så är
ålderskategorin allt mellan att den yngsta är 7 år och den äldsta är 48 år. Just nu har de tränat på
korsvallen onsdagar mellan 17-18 men nu söker de tider inomhus. Kommunen kan tyvärr inte
erbjuda några tider inomhus trots ny hall i Älvängen och detta är väldigt tråkigt så nu får de göra
uppehåll till vintern. Om någon är intresserad att vara med och hjälpa till så är ni välkomna.

Vad är trygghet för dig?
Brotts och säkerhetshandläggare Lotti K.lug redogjorde tillsammans med Håkan Spång
administrativ chef för trygghetsarbetet i Ale kommun. Det finns 18 samverkan grupper i Ale
kommun. En enkät är utskickad till kommuninvånarna.

Föreningslivet i Ale kommun
Emma Kronberg som jobbar som föreningsutvecklare pratade om föreningslivet och att det finns
ett föreningsråd som startat upp i Ale. Skepplandahallen och Alehallen är öppen 1 ggr i veckan. Det
finns något som heter fritids banken där det går att låna utrustning för olika idrotter så att man kan
testa på olika aktiviteter.

Fiber i Skepplanda
Skepplanda fiberförening informerade om att 86% av ortsbefolkningen har fiber och att det finns
17 St. områdesansvariga. Ale kommun är positiv till fiber.
Nya frågor
Frågan om sophanteringen hur den sköts där det slängs sopor som inte hör hemma på
återvinningsstationer.
Sedan så kom frågan upp vad görs det åt vildsvinsproblemen i Skepplanda? Ortsbefolkningen
känner sig inte trygga när det springer mycket vildsvin i trädgårdarna. Ett förslag om att gamla
vårdcentralen i Älvängen kunde användas till äldre mottagning. Kommunledningen tar med sig
frågorna.
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