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Ortsutvecklingsmöte i Hålanda 

Inledande presentation 
Anders hälsade alla välkomna och erbjöd åhörarna att använda hörsystemet som fanns förberett på 
plats. Därefter presenterade var och en sig från det nya presidiet för ortsutvecklingsmötena i 
Hålanda denna mandatperiod.  

Föregående mötesanteckningar 
Anders gick kortfattat igenom föregående mötesanteckningar från den 8 oktober 2014.  

Svar på tidigare frågor och inkomna frågor 

• En fråga har inkommit till presidiet angående iordningställande av Vikadamms sjukhem för 
ensamkommande flyktingbarn. Hur tänker kommunen där? 

Ordföranden i omsorgsnämnden har frågan på sitt bord och man jobbar för att kunna möjliggöra ett 
boende för ensamkommande flyktingbarn där istället för att köpa platser i Rävlanda. Mikael 
Berglund förtydligade att Vikadamm ej längre får användas som korttidsboende men att det finns 
korttidsplatser på våra andra äldreboenden i kommunen. Återrapportering från nämnden kommer 
att ske på nästa ortsutvecklingsmöte. 

• En annan fråga har inkommit angående kollektivtrafikens framtid i Hålanda. Är det några 
förändringar på gång? Kommer vissa turer med linje 434 som trafikerar Hålanda, att läggas 
ner? 

 
Västtrafik har meddelat att vid tidtabellskiftet i juni 2015 kommer linje 434 som tidigare kördes hela 
vägen till Getås på samtliga turer att vända i Skepplanda på vardagar efter klockan 21:00 och helger, 
förutom den sista turen som kommer att gå hela vägen till Getås. Den del av turen som går mellan 
Getås-Skepplanda kommer istället att trafikeras av anropsstyrd trafik som måste beställas 1 timme i 
förväg. Orsaken enligt Västtrafik är att turerna går tomma vilket inte är bra ur miljösynpunkt. 

En åhörare är rädd att denna anropsstyrda trafik kommer att vara densamma som servar färdtjänst 
och andra sjukresor vilket kan komma att orsaka förseningar. Åhörarna ifrågasätter varför det inte 
går att köra turen med mindre bussar istället. 

Om man har frågor angående kollektivtrafikförändringen, maila till Anders Rollings så 
sammanställer han frågorna till Västtrafik och ser till att svar kommer till den som ställt frågan. Hans 
mailadress är anders.rollings@ale.se. Västtrafik bjuds in till nästa möte för att bemöta synpunkter 
efter det att ändringen införts.  
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Nya ärenden vid dagens möte 

Rolf Gustavsson berättar om gång- och cykelvägar på landsbygden 

Ale kommun har mottagit ett medborgarförslag gällande gång- och cykelbana från Skepplanda till 
Hålanda. Rolf Gustavsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, har förståelse för att det är ett 
stort problem ur säkerhetssynpunkt men han menar också att det ligger ett stort ansvar på oss 
bilförare att sänka farten. Det är trots allt en statlig väg och därmed Trafikverkets ekonomiska 
ansvar. Kommunen ligger på och försöker få med Trafikverket på medfinansiering men det finns 
många orter med liknande situationer som slåss om pengarna. Hålanda ligger inte först på den 
prioriteringslista över önskemål om utbyggnad av gång- och cykelbana. En koll kommer att göras på 
de hållplatser som används mycket av barn för att trafiksäkra dessa hållplatser. Åhörarna anser att 
Trafikverket bör skjuta till mer pengar i och med uppgraderingen till BK1-väg.   

Skepplanda fiberförening berättar om utvecklingen av fiber till landsbygden 

Mikael Söderberg och Leif Andersson från Skepplanda fiberförening informerar att förhoppningen 
var att man skulle kunna sätta spaden i backen redan till sommaren 2015. Men på grund av att flera 
statliga myndigheter såsom Länsstyrelsen m.fl. ska godkänna bidragen innan man kan skicka in 
ansökan så har det dragit ut på tiden så nu kommer utbyggnaden troligtvis inte vara i full gång förrän 
nästa vår/sommar. Ett projekteringsunderlag har skickats till Eltel där man ska räkna på vilka 
kostnader som projektet kommer att innebära totalt vilket man måste veta i samband med ansökan. 
I och med fördröjningen så är det fortfarande möjligt att gå med i föreningen som nu har drygt 620 
medlemmar. Det finns en hemsida, www.skepplandafiber.se där man kan gå in och läsa hur 
projektet fortskrider och hur man anmäler sig.  

Styrelsen i föreningen anser att de har blivit tråkigt bemötta av kommunen när det gäller hjälp med 
kartmaterial och rabatt på bygglov mm med tanke på att det är en vinning även för kommunen. I alla 
övriga kommuner har man kunnat få hjälp med kartmaterial men inte i Ale kommun. När det gäller 
bygglov så svarar Rolf att kommunen inte får ge någon rabatt vare sig till föreningar, företag eller 
privatpersoner.  

Information om Ale kommuns arbete med att kartlägga mötesplatser i Ale 

Einar Hansson är arkitekt mm och är anlitad som projektledare för att inventera Ale kommuns 
mötesplatser. Utemiljöer är också viktiga mötesplatser. Det finns många olika sorters mötesplatser 
såsom bygdegårdar, kyrkor, Ale kulturrum, Molins café mm. Man ska även titta på vad som kan 
utvecklas till en mötesplats. Projektet kommer att fortsätta under april och maj månad, man får 
gärna anmäla sitt intresse och delta i detta projekt. Tanken är att arbetet ska resultera i någon form 
av katalog där allmänheten kan få nya uppslag till mötesplatser.  
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Övrigt 

En åhörare har hört talas om att kommunen kommer att överta vissa vägar från vägföreningarna.  

Rolf svarar att det är huvudmannaskapet i detaljplanerna som styr. Om en gata är utlagd som allmän 
plats i en detaljplan med kommunalt huvudmannaskap så är det kommunen som ska ansvara för 
driften och därmed finansieras den via skattemedel.  

Nya frågor och önskemål 

• En åhörare undrar vad som hände med den fråga som S drev hårt i valrörelsen att alla gamla 
människor skulle få sin mat lagad i hemmet? Paula bjuds in till höstens möte för att besvara 
denna fråga.   

• Hur ser kommunens planering ut när det gäller sopsortering? 
• Kommer posthanteringen i Hålanda att ändras?  
• Vad har hundägarna för ansvar när det gäller att plocka upp bajset efter sig? Vad gäller rent 

regelmässigt? Är det skillnad inom eller utom detaljplanerat område? 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Hålanda 

Datum Ärende/Fråga Ärendet besvaras 
av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

2015-04-01 En åhörare undrar vad som hände 
med den fråga som S drev hårt i 
valrörelsen att alla gamla 
människor skulle få sin mat lagad i 
hemmet? 

Paula Örn 
Kommunalråd 

 Paula bjuds in till höstens 
möte för att besvara denna 
fråga. 

 

2015-04-01 Hur ser kommunens planering ut 
när det gäller sopsortering? 

 

Carina Åberg 
Renhållningschef 

  

2015-04-01 Kommer posthanteringen i 
Hålanda att ändras?  

 

   

2015-04-01 Vad har hundägarna för ansvar 
när det gäller att plocka upp bajset 
efter sig? Vad gäller rent 
regelmässigt? Är det skillnad inom 
eller utom detaljplanerat område? 

sektor 
Samhällsbyggnad 
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