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Datum och tid 2013-04, 19:00-21:00 

Plats Nols Folketshus, Nol 

Presidium Rose-Marie Fihn, ordförande 

Ingmarie Torstensson, vice ordförande 

Christer Holgersson, 2:e vice ordförande 

Sekreterare Victoria Aili 

Inbjudna Isabell Korn, kultur- och fritidsnämndens 
ordförande 

Charlott Klug, Brotts- och säkerhets-
handläggare, Ale kommun 

Lars-Ove Hellman, vd Alebyggen 

Antal övriga mötesdeltagare 50 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Nol 

Inledande presentation 

Presidiet presenterade sig och sedan presenterade ordförande de inbjudna 

Rapportering ifrån Isabel Korn hur det går med konstgräsplanen 

Mötet inleddes med att Isabel Korn, kultur- och fritidsnämndens ordförande, rapporterade 
om hur de fortsatta diskussionerna går med Nols IK.  

Förslag ligger på att det blir en 9-manna plan då det är geotekniskt omöjligt att bygga en 11-
mannaplan. Förslaget fick kritik ifrån mötesdeltagare. Parterna fortsätter sina diskussioner. 

Trygghetsvandring i Nol 

 

Lotti Klug, Brotts- och säkerhetshandläggare Ale kommun, informerade oss om vad som kom 
fram vid trygghetsvandringen den 7:e november 2012.  

Hon började med att säga att det var en mycket trevlig vandring. Trygghetsvandringen är 
ungefär som ett gående ortsutvecklingsmöte. I en grupp bestående av brotts- och 
säkerhetshandläggaren, samhällsplanerare, folkhälsoplanerare, parkchef, 
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verksamhetsutvecklare, polisen samt ett 20 tal intresserade ortsbor gick man runt i Nol och 
tittade på platser där man känner sig trygg och otrygg.  

Vid ett flertal platser i Nol kändes det otryggt p.g.a. dålig eller obefintlig belysning. Många av 
platserna är det Ale Elförening som sköter om. Ring gärna dem och påpeka när lampor går 
sönder uppmanade Lottie. 

Många av gruppens frågor och åsikter handlade om belysning, nedskräpning, dålig röjning av 
träd samt den nya pendelstationen. Är man intresserad av vad som avhandlades kan man gå in 
på Ale kommuns hemsida www.ale.se och sök på uppföljning trygghetsvandring Nol. 

En nyhet om pendelstationerna är att man kommer börja med trygghetsvärdar vid stationerna. 
De kommer att fungera som hjälpredor för resenärerna. 

Lottie uppmanade även att om man är irriterad på buskar som hänger över trottoaren så kan 
det vara bra att vidtala den som bor där. 

Vad planerar Alebyggen i Nol? 

 

Lars-Ove Hellman, Alebyggen, berättade om vad Alebyggen har för framtida planer i Nol. 

Det första på agendan är punkthusen Mossvägen/Folketshusvägen.  

Husen är gamla ca 45 år och behöver omfattande renovering. Planer finns på att höja husen 1-
2 våningar beroende på hur de ligger i området. Genom att höja 1 våning/hus så får man ca 
65 nya lägenheter. Ombyggnadstid för området är ca 5 år. 

Det finns även planer på att göra en förtätning i området genom att bygga 2 helt nya hus 
antingen vid grusplanen i början på punkthusområdet (vårdcentralen) eller där Nolhagens 
förskola idag ligger. Förskolan har fått sättningar och börjat luta och man behöver därför 
bygga en ny. Planerna är att man bygger en ny förskola i anslutning till Nolskolan. 

Detaljplaneändring pågår och samrådsförfarandet kommer ut om ca 1 år.  

Svar på tidigare frågor 

Vart tog BRÅ vägen? – 2006 blev BRÅ ihop slaget med trygghetsrådet och heter nu Rådet för 
trygghet och hälsa.  

Nedfallna och lutande träd på Oljoberget. – Åtgärdat under hösten 2012. Avskrivs 

Lutande träd efter gång- och cykelväg vid Mossvägen – Åtgärdat under hösten 2012. Avskrivs 

Många lösspringande katter i Nol – Svar inkommit ifrån sektor Samhällsbyggnad med 
uppmaning att vända sig till Verksamhet Miljö på sektor Samhällsbyggnad. Avskrivs 
(utförligare svar finns att läsa på Ale kommuns hemsida). 

http://www.ale.se/
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Höga hastigheter på södra vägen, Lövkullevägen, Rävstigen – Hastighetsmätning kommer att 
ske och därefter diskussion med vägföreningen om ev. åtgärder. Avskrivs 

Grisar undanflyttade på Lövkullevägen. – Åtgärdat. Avskrivs 

Alevägen – Alingsåsvägen skymd sikt – Ärendet sänt till Trafikverket 

Ovårdade planteringar utmed gång- och cykelväg på Alevägen – Hänvisning till att det är 
Trafikverkets ytor. 

Vilken hastighets är det som gäller på Brandsbovägen – Det är 30 kr/h som gäller. Nya skyltar 
uppsatta. Avskrivs 

Höga hastigheter på Alevägen och höga ljudnivåer – Ärendet sänt till Trafikverket. Mötet 
tyckte dock att det även borde sändas till Polisen. Önskemål om att kommunen sätter upp den 
digitala hastighetsskylten. 

Vad gäller det för hastighet på Folketshusvägen – I dagsläget är det 50 km/h men det kommer 
att ändras till 40 km/h. Avskrivs 

Vem kontaktar man ang. snöröjning på Norra Ekhultsvägen? – Nol/Alafors vägförening tfn 
0303-740908. Avskrivs 

Vilka kostnader är det för hyra av hallarna i Ale kommun – Finns att läsa på Ale kommuns 
hemsida www.ale.se sök taxor. Frågan kvarstår dock varför kostnaden för uthyrning till 
barngrupper varierar. Mikael Berglund, kommunalråd, lovade dock att man skulle återkomma i 
frågan. 

Nya frågor och önskemål 

Nedskjutning av kajor önskas i Nol. 

Väldigt skräpigt vid Gymvaruhuset, Industrivägen. 

Varför ligger det högar med grus på parkeringen vid Folkets hus och hur länge ska det ligga 
där? 

Staketet vid utloppet från bäcken vid Gymvaruhuset, Industrivägen är trasigt. Vem ansvarar? 

Stor rishög på Nols gamla idrottsplats. Vem är ansvarig? 

Mycket skräpigt runtom i Nol. Vem ansvarar för städning? Mycket skräp kommer ifrån 
sopstationen vid skolköket. 

Förslag på ämnen till höstens ortsutvecklingsmöte 

Inbjudan till Västtrafik/Trafikverket. 

Översiktsplanen för Brandsboberget – hur går det? 

http://www.ale.se/
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Inbjudan till förskolechefen i Nol. 

 

 

 

Rose-Marie Fihn  Ingmarie Torstensson 
Ordförande   Vice ordförande 

 

Hans Hellman 
Justering 

  

Victoria Aili 
Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Nol 

Datum  

 

Ärende/Fråga 

 

Ärendet 
besvaras av 

 

Status/Svar Plats för anteckningar 

121018 Brandsbovägen – Alingsåsvägen 
skymd sikt i korningen 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Ärendet vidaresänt till Trafikverket  

121018 Ovårdade planteringar utmed 
gång- och cykelväg på Alevägen 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Ärendet vidaresänt till Trafikverket.  

121018 Höga hastigheter på Alevägen och 
höga ljudnivåer 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Ärendet vidaresänt till Trafikverket Mötet tyckte även att det 
borde sändas till polisen 

121018 Vilka kostnader är det för hyra av 
hallarna i Ale kommun? 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Svar kommit där taxorna redovisas 
på Ale kommuns hemsida.  

Fråga kvarstår om varför 
det är olika taxor när det 
gäller barngrupper. Mikael 
Berglund lovade 
återkomma. 

130418 Nedskjutning av kajor önskas i 
Nol 

   

130418 Väldigt skräpigt vid 
Gymvaruhuset, Industrivägen 
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130418 Varför ligger det högar med grus 
på parkeringen vid Folkets hus och 
hur länge ska det ligga där? 

 

   

130418 Staketet vid utloppet från bäcken 
vid Gymvaruhuset, Industrivägen 
är trasigt.  

   

130418 Stor rishög på Nols gamla 
idrottsplats.  

   

130418 Mycket skräpigt runtom i Nol. 
Vem ansvarar för städning? 
Mycket skräp kommer ifrån 
sopstationen vid skolköket 

   

 


