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Datum och tid 2015-10-14, 19:00-21:45 

Plats Nols Folkets hus, Nol 

Presidium Klas,Karlsson, ordförande 
Rose-Marie Fihn, 1:e vice ordförande 
 

Sekreterare Emma Einarsson 

Inbjudna Elena Fridfelt, 1 vice ordförande i Utbildningnämnden 
Lars-Ove Hellman, VD Alebyggen 
 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

26 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Nol 

Inledande presentation 
Ordföranden hälsar alla välkomna och presidiet presenterar sig.  

Val av justerare 
Till justerare valdes Hans Hellman jämte ordföranden Klas Karlsson. 

Information från inbjudan talare 
Elena Fridfelt, 1 vice ordförande i Utbildningsnämnden inleder med en rapport från 
Utbildningsnämnden.  

Det har varit en vattenläcka på en förskola under en helg och barnen har fått flytta till andra 
tillfälliga lokaler i Nödinge. Beräknas flytta tillbaka till Nolängens förskola efter nyårshelgen. 
Lokaler för förskolan behövs. Nya lokaler för Nolskolan har tidigare diskuterats och Elena Fridfelt 
hoppas att det snart ska komma konkret information angående lokalfrågan för Nolskolan. 

Skolan har haft låga resultat i Ale kommun. För några år sen startade skolöverenskommelsen vilken 
innebär att partierna lägger partipolitiska mål åt sidan till förmån för att kraftsamla för att lösa 
skolfrågorna enligt best practice. 

150 pedagoger fick ett antal områden där de skulle komma fram med förbättringsförslag. 600 
konkreta förslag kom in. 

Områden som identifierades för förbättring var: Best practice. Digitala lärplattformar - hur 
använder vi dem på bästa sätt. Psykosocial arbetsmiljö - hur mår personalen när de är på sin 
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arbetsplats? Förbättrad resurssituation - hur ska vi använda de resurser som finns? Resultatet av 
detta arbetet har varit bättre resultat i medarbetarenkäten, Ales elever presterar bättre än riket, Lust 
att lära har ökat, ÅK 9 har kunskapsförbättringen inte nåtts. 

Fråga: Blir eleverna bättre genom 1-1 satsningen? Elena Fridfelt svarar att om datorn används på 
rätt sätt av en kunnig och inspirerad pedagog så gör det en otroligt stor skillnad framför allt för 
pojkar i lägre åldrar. Men detta verktyg måste användas rätt. Det finns en del kvar att jobba med 
när det gäller pedagogerna. 

Fråga: Ale ligger långt ner på rankningen av skolorna som Lärarförbundet gjort. Hur stämmer det 
med att Ales skolor blivit bättre? Elena Fridfelt svarar att Lärarförbundets ranking bygger på äldre 
siffror och inte är helt objektiv. Skolverkets statistik är bättre. Vidare talar Elena om att man i 
undersökningar och mätningar ska mäta progression istället. 

Fråga: Beröm till politikerna och de som jobbat med detta och fått ett så bra resultat.  

Lars-Ove Hellman, VD  Alebyggen: 
Visar hur Alebyggen arbetar med de befintliga husen men också hur de planerar att bygga nya 
bostäder. Förtätning i befintliga områden gör att man slipper dra nya vägar, vatten el och annat 
man kan använda det som finns. Vid punkthusen i Nol ska grönytan bevaras. Området är 
välplanerat. Två punkthus har man funderat på att bygga med 27 lägenheter i varje hus. Husen ska 
vara moderna punkthus och ligga först i raden Folketshusvägen.. Alebyggen planerar också att höja 
de befintliga hus med två våningar, alltså tjugo lägenheter extra per hus. Ny detaljplan utarbetas och 
Alebyggen planerar att börja bygga i mars 2016 under förutsättning att detaljplanen antas. I 
detaljplanearbetet planerar kommunen att bygga en ny förskola i området.  

Fråga: Lyssnar ni bara på kommunen eller lyssnar ni på kommuninvånarna? Lars-Olof Hellman 
svara att Alebyggen lyssnar på sina hyresgäster när de planerar för nya bostäder.  

Fråga: Vart ska folk parkera? Lars-Olof Hellman svarar att till hyreshus beräknas 0.8 bilar per 
lägenhet. Parkeringar finns planerade. Man beräknar också att hyresgästerna till mindre lägenheter 
är ungdomar och äldre. Parkeringsytorna kan man dela på, de boende har behov av parkering från 
kl 17 till kl 8 och de som arbetar i skolor och vårdcentral och andra arbeten har behov av 
parkeringar under dagtid. 

Fråga: Samlingslokal för äldre önskas och hur tänker Alebyggen om det? Lars-Olof Hellman svarar 
att lokalerna används sällan till sånt här utan mer till barnkalas och privata sammankomster.  

Svar på tidigare frågor 
1. Stigen mellan ridvägen och Gallåsvägen är gyttjig och lite extra grus där hade underlättat för 
människor som vill promenera där. Stigen är bara 100m.  

Svar: Samhällsbyggnadskontoret svarar att man inte grusar stigar i skog och mark. Dialog kring om 
förvaltningen har missförstått frågan. Det handlar bara om att lägga ett lass grus på en stig som är 
anlagd för att människor ska promenera, rida och jogga där. Hästarna har trampat upp så mycket 
att det behövs fyllas på med grus. Frågan skickas tillbaka till Samhällsbyggnadskontoret.  

2.  Nol-Alafors vägförening ansvarar för gågatan.  

Svar: Kommunen städar tre ggr vecka. Vägföreningens gata. Frågan går tillbaka till kommunen. 
Gör om hela gågatan och plantera nya träd och buskar och lite parkbänkar. Förbindelsen mellan 
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bostadsområdet och pendelstationen ska vara fin och trygg för invånarna. Kommentarer kommer 
om vilka det är som skräpar ner. Vi måste själva ta hand om vårt samhälle. 

3. Fler gångbanor, trottoarer.  

Svar: 2015-02-26Förslag till nya gång och cykelbanor tas fram i kommunens trafikplan som 
revideras vart 4:e år och antas av Kommunfullmäktige. Del av föreslagen sträckning finns med i nu 
gällande trafikplan men är ej prioriterad. Arbetet med revidering av trafikplanen pågår och i detta 
arbete kommer denna fråga att aktualiseras på nytt. 

4. Anslagstavla vid resecentrum.  

Svar: Kommunen svara att kostnaden blir för dyr i förhållande till användandet. 

5. Fråga inkommen från medborgare: Kulturminne finns här i centrala Nol. En gammal sten som 
förr låg över bäcken. Men vad gör man åt det? Förslaget är en träffpunkt eller mötesplats.  

Svar: Texten på skylten är skriven av personal på fritidskontoret med underlag från verksamhet 
miljö. Arbetsmarknadsenheten har sedan satt upp skylten. Platsen underhålls och sköts av 
kommunen. Något annat i Nol är inte planerat för tillfället. 

Rose-Marie berättar att man kan lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är ett 
bra verktyg för kommuninvånarna.  

Nya ärenden vid dagens möte 
1. Frågan om att ordna till ridvägen mellan Gallåsvägen och ner mot Nödinge skickas tillbaka till 
sektor samhällsbyggnad med förtydligandet att det inte handlar om att grusa en naturstig utan att 
ett visst parti av ridvägen som är så lerig att det hindrar gående att ta sig fram. 

2.  Ett stort önskemål är utmärkt stig för jogging/promenad från Lunnavägen - Brandsbovägen – 
Vimmersjön. En stig som sammanbinder hela vägen från Nödinge och via Furulund och vidare till 
Älvängen. Det finns ett skriftligt förslag som har skickats in till Rolf Gustavsson, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. Över Nolberget, och mot tre stigar mot Nödinge eller mot Sjövallen 
eller ner mot gruvan ner mot Nolängen. Folk vill ut i skog och mark men hittar inte utan utmärkta 
stigar.  

 

Klas Karlsson       Emma Einarsson 

Ordförande Sekreterare 

 

Hans Hellman 

Justerare 

  



 

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

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Nol 
Datum  

När ställdes 
frågan? 

 

Ärende/Fråga 

Generellt gäller att samtliga 
förvaltningar och ansvariga delges 
frågan genom protokollet 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

2015-04-15 Städning: 

Snygga till gågatan i Nol. Det ser 
skräpigt ut där. Dessutom ser det 
förskräckligt ut längs älven. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Kommunen städar tre gånger per 
vecka. Det är Nol-Alaförs 
vägförening som ansvarar för gågatan 
i övrigt.  

Området nere vid älven  

Frågan går tillbaka till sektor 
samhällsbyggnad.  

2015-04-15 Stigen där gallåsvägen slutar är 
gyttjig. Det vore trevligt om den 
kunde grusas. 

 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Stigar i skog och mark grusas ej. 2015-10-14 Frågan går 
tillbaka till sektor 
samhällsbyggnad med ett 
förtydligande av frågan. 

2015-04-15 Grönområdet vid Tallstigen är 
översvämmat till följd av att Ale el 
har fällt en massa träd och kört 
dem över grönområdet. Det ligger 
på Anders Alfredsons bord att se 
till att det dräneras. Detta ska 
bevakas och följas upp till nästa 
möte!.  

 

 Allt är återställt av kommunen i 
samarbeta med Ale El. 

2015-10-14 Bra jobb av 
kommunen och Ale El, 
frågeställaren är nöjd. 
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2015-10-08 När kommer kommunen göra 
något åt kulturarvet i Nol? 

 Texten på skylten är skriven av 
personal på fritidskontoret med 
underlag från verksamhet miljö. 
Arbetsmarknadsenheten har sedan 
satt upp skylten. Platsen underhålls 
och sköts av kommunen. Något 
annat i Nol är inte planerat för 
tillfället. 
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