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Datum och tid 2013-04-11 kl 19:00 

Plats Musikrummet, Ale gymnasium, Nödinge 

Presidium Lennarth Nilsson, ordförande 
Sven Pettersson, 1:e vice ordförande 
Maj Holmström, 2:e vice ordförande 
 

Sekreterare Johanna Olsson 

Inbjudna Mikael Berglund, kommunalråd 
Paula Örn, oppositionsråd 
Elena Fridfelt, ordförande UBN 
Dennis Ljunggren, vice ordförande UBN 
Anni Nicklasson, samverkansansvarig 
 
 

Antal övriga mötesdeltagare Ca 70 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge 

Inledande presentation 

Ordförande Lennarth Nilsson hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han 
presenterar presidiet och kvällens inbjudna gäster.   

Föregående mötesanteckningar 

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

Nya ärenden vid dagens möte 

Ale gymnasium, vad händer nu? 

Elena Fridfelt talar om vad det är för beslut som är tagit i kommunen kring Ale gymnasium. Hon 
förklarar vad beslutet får för konsekvenser och hur det påverkar andra skolor i Nödinge. Den 
tidigare planerade skolan vid Norra Kilandavägen är ej längre aktuell då Kyrkbyskolan kommer att 
flytta in i Ale Gymnasiums byggnad under eller inför nästa läsår.  

Dennis Ljunggren kompletterar informationen och talar om att tidplanen för att Kyrkbyskolan ska 
kunna starta upp sin verksamhet efter sommarlovet i Ale gymnasiums byggnad är tight. Målet är 
dock fortfarande skolstart efter sommarlovet.  

Elena och Dennis svarar på frågor från mötesdeltagarna.  

http://www.ale.se/
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Annie Nicklasson talar om ungdomssituationen i Nödinge och i övriga kommunen och betonar 
särskilt vikten av att vi alla är synliga vuxna.  

Framtidens bostadsutveckling 

Mikael Berglund visar bilder på Nödinge, hur det ser ut idag och hur det kan tänkas se ut i 
framtiden. Han nämnde två framgångsfaktorer; långsiktighet och tillväxt. Det ställs en mängd frågor 
från mötesdeltagarna vilka besvaras av Mikael Berglund och Paula Örn. En del av frågorna 
redovisas nedan och kommer att besvaras vid nästa ortsutvecklingsmöte samt på Ale kommuns 
hemsida.  

Nya frågor och önskemål 

Då frågor lyfts kring en eventuell näridrottsplats i Nödinge föreslås presidiet att bjuda in ordförande 
för Kultur- och fritidsnämnden till nästa ortsutvecklingsmöte.  

Övrigt 
Ordföranden redovisar svaren på samtliga frågor som ställdes vid förra ortsutvecklignsmötet. Svaren 
finns även att hitta på Ale kommuns hemsida, www.ale.se.  

 

Mötet avslutas ca 21.30, Lennarth och övriga presidiet tackar deltagare samt inbjudna gäster för ett 
givande möte och önskar alla välkomna till nästa möte i höst.  

 

 

 

Vid anteckningarna: Johanna Olsson 

 

Att justera:  

 

 

__________________________ 

Lennarth Nilsson 

http://www.ale.se/
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Bilaga till minnesanteckningar 

Uppföljning av frågor som ställts på Ortsutvecklingsmötet i Nödinge 

Datum  

 

Ärende/Fråga 

 

Ärendet 
besvaras 
av 

Status/Svar Plats för 
anteckningar 

2013-04-11 Det finns en gångväg från 
Trollevik till gamla Kilandavägen 
som är dåligt underhållen med 
sprickor i asfalt och trasig 
belysning, finns plan på att 
åtgärda detta? 

   

2013-04-11 Gångvägen från centrum förbi 
Ale gymnasium och de båda 
grundskolorna är dåligt upplyst 
och känns otrygg att gå på när 
det är mörkt ute, finns plan på 
att åtgärda detta? 

   

2013-04-11 Önskemål finns om att måla de 
byggnader som ligger nere vid 
Ale torg, parallellt med järnvägen 
vid pendelstationen, de är slitna 
och ser tråkiga ut från vägen.  

   

2013-04-11 Underhållet utvändigt på 
fastigheten Ale gymnasium är 
eftersatt- när planeras en 
upprustning? 

   

2013-04-11 Det finns stora problem med 
Kajor i bostadsområden i 
Nödinge, kan man göra något åt 
detta problem? 

   

2013-04-11 Det ligger kvar hästskit på vägen 
på de ställen där de ”säkra 
ridvägarna” korsar trafikerade 
vägar, hur går man tillväga för 
att få hästägarna att ta upp efter 
sina djur? 
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2013-04-11 Vandringslederna ovanför 
Nödinge är dåligt underhållna, 
finns planer på att åtgärda detta 
ex. stigen mellan Dammekärr 
och Bönabo. 

   

2013-04-11 Hur säkrar kommunen upp att 
Granåsvägen är trafiksäker för 
de som går och bor längs vägen? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


