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1. Inledande presentation
Presidiets ordförande hälsade alla välkomna och presenterade de inbjudna och
kvällens program.
2. Isabell Korn ordf. kultur- och fritidsnämnden samt bibliotekschefen i Skepplanda
informerar om det nya biblioteket.
Isabell Korn berättar om den nya satsningen i Surte och Skepplandas bibliotek, meröppet
bibliotek I Ale. Biblioteket är öppet även efter stängning men obemannad. Ale kommun blir
först i Västsverige med detta som innebär att man med hjälp av sitt lånekort kan använda
biblioteken även andra tider än då personal på plats. Enligt planering skall biblioteken vara
tillgängliga under tider som intilliggande affärer har öppet.
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Fråga: Kommer det inte att vara någon personal?
Svar: Nej, personalen kommer inte vara där på dessa meröppettider.
Fråga: Dras det ner på personalen?
Svar: Nej, det är tillgängligheten som ökar.
Fråga: Kommer det vara helgöppet?
Svar: Ja
Fråga: Kan man låna böcker?
Svar: Ja, precis som vanligt.
Fråga: Kan man ej längre ha utställningar pga av garanterad säkerhet?
Svar: Man blir registrerad som meröppetanvändare. Kanske kan man lösa det genom
att utställningen låses in eller plockas bort. Tillgängligheten till utställningen kommer
att vara densamma som den är nu.
Fråga: Hur har det fungerat på de ställen som testat detta?
Svar: Ingen skadegörelse och låneökning på 30%. Boende på orten värnar om
biblioteket.
I samband med de nya öppettiderna kommer en uppfräschning att göras.
Isabell svarar på frågor om Simhallens öppettider: se svar på Ale kommuns hemsida
http://ale.se/kommun-och-politik
Svar på tidigare fråga angående Babysim: Tiderna används för olika rehab,
funktionshindrade mm. Finns det stora önskemål får nämnden se över efterfrågan.
Fråga angående simskola för 5-6 åringar? Fråga till Tjänstemän. Satsa på
förskolegrupperna. Kontakta Kalle Enelund, ring kommunens växel.
Svar från mötesdeltagare: Skolbarn är prioriterade. Man kan anmäla sig till
Alesimmaren om man vill börja tidigare.
Åsikt från mötesdeltagare: Man måste göra något åt trafiken vid simhallen!
3. Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden, talar om riktlinjer för byggnation
på landsbygden med mera.
Jan kom till kommunen för exakt för 40 år sedan, dåvarande Skepplanda kommun.
Jan berättar att i torsdags togs första steget i Kronogården.
Jan förtydligade vilka som är ansvariga för gator och vägar i Ale. Jan visade kartor
över Skepplandas allmänna platser, statens vägar och Ales vägar. Det är i nuläget
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vägföreningarnas ansvar. Detta system håller på att försvinna. Tanken är att det blir
kommunens ansvar genom kommunalt huvudmannaskap.
Förslag till ny vägdragning har funnits tidigare. Jan visar en skiss på internt förslag till
ny vägdragning.
Fråga: Var ska vägen gå?
Svar: Det finns inget färdigt förslag.
Jan presenterar nytt förslag på byggnation i Högstorp 1:2 vid Vadbacka.
Fråga: Vad ska den bebyggas med?
Svar: Villor
Jag visar en skiss på Prästgården med 32 bostadsrätter med fokus på
trygghetsboende. Byggstart i höst om tillräckligt många intresseanmälningar kommer
in.
Fråga: Är trygghetsboende bra för äldre på den platsen?
Svar: Det får de som bygger på marken utreda.
Fråga: Är detta ett resultat från ett arbete i översiktsplanen för åtta år sedan?
Svar: Det är med i ÖP 07.
Förslaget har från början kommit från Ale kommuns invånare.
Jan berättar vidare om de nya riktlinjer har tagits fram och antagits av SBN 2013-0117, Riktlinjer för byggnation på landsbygden. Riktlinjerna har tagits fram för att skapa
ordning och reda. Kontentan av programmet är att man ska hålla sig till de byar som
redan finns för att kunna behålla kollektivtrafiken mm. Vilket kallas
sammanhållenbebyggelse. Principen är att det ska vara lättare att få bygglov om
man följer riktlinjerna. Jan pratar även om riktlinjerna för tillbyggnader.
Frågor ang kraftledningar: Samhällsbyggnadsnämnden har sagt nej: inga nya
kraftledningsgator i Ale kommun, använde befintliga ledningsreservat eller gräv ner!
Fråga: Är det verkligen rimligt att Ale kommun ska köpa el från Norge?
Jan håller med.
Mikael informerar att KS står bakom formulering att gräv ner eller uppgradera
ledningarna tillsammans med Lilla Edet och Lerum. Det finns en sammanslutning av
berörda markägare som kommer att tilläggas beslutet till Svenska kraftledningar.
Kommunen äger inte frågan men är ändå hoppfull. Jörgen Sundén är en bra kontakt i
kommunen om man vill veta mer eller har ytterligare frågor.
Jan informerar om parkering vid simhallen.
Fråga: Finns det handikapparkering vid simhallen?
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Svar: Ja, det finns det.
Fråga: Vem är ansvarig för gräset?
Svar: Vägföreningen
Fråga: Kan man i framtiden lösa cykelbanor längs Hålandavägen?
Svar: Ja
Mötesdeltagare som har synpunkter på belysningen längs Hålandavägen?
Svar: Kommunen har betalat driften och underhållet och har nu inte längre möjlighet
till det. Utbyte av systemet, vilekt krävs av TRV, skulle kosta Ale kommun 15 milj kr.
Kommunen har gjort en plan för att dels förbättra belysningen vid busshållplatser
och vägutfarter som byta ut en del av de ruttna stolparna.
Fråga: Varför är konstgräsplanerna mer prioriterade än säkerheten på vägen?
Svar: Konstgräsplanerna har finansierats mycket genom ideella insatser.
Fråga: Kommer det bli problem med parkeringsytor vid prästgården?
Svar: PBL styr genom parkeringsnormer och det kommer inte att påverka den
nuvarande miljön. Tvärtom innebär byggnationen en sanering av p-problemen i
området.
Fråga: Arnes väg, hur löser man det problemet?
Svar: En trottoar ska byggas och det kommer att finnas parkeringar.
Fråga: på Odalvägen parkerar man på hela gatan?
Svar: Det är vägförenings ansvar
Fråga: Albotorget, finns det planer på att göra det fint?
Svar: Det är vägföreningen eller Alebyggen som äger det.

4. Mikael Olsson trafikchef Västtrafik, kommer att redogöra och svara på frågor om
trafiksituationen.
Mikael presenterar lite om vad som varit aktuellt i Ale kommun. 86-96 % kunder är
nöjda med västtrafik. 9 dec 2012 var en historisk dag för Ale. Ny pendeltåglinje, Fem
nya stationer, Nytt resecentrum i Älvängen. Nytt busslinjenät. Stationen i Älvängen.
Fler väktare på Alependelstationer. Stort problem med förstörelse på hissarna.
Fråga: Finns det statistik på hur många som åker från de olika stationerna?
Svar: Nej, inte ännu.
Synpunkt: Vi behöver en tidpunkten i Ale också.
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Svar: Mikael tar med sig synpunkten.
Fråga: Det tar en timme från Albotorget till Älvängens VC. Tycker du detta är bra?
Svar: Nej, Mikael tar med sig frågan.
Fråga: Kan man inte ha anropsstyrd trafik ex, nattrafiken Hålanda?
Svar: Västtrafik håller på och utreder detta.
Fråga: Förstörelse och klotter, varför går ni inte med kommunen och arbetar
förebyggande mot detta?
Svar: Ja, detta är viktigt.

5. Eva Herlenius chef för vårdcentralen Älvängen-Skepplanda, informerar om det
senaste i vården vad gäller Skepplanda med omnejd.
Eva berättar om utvecklingen av vårdcentralen. Nytt namn och ny lokal. All offentlig
namn heter numer Närhälsan för att särskilja de offentliga mot det privata. Från och
med hösten kommer de att flytta ner till Älvängen. Folktandvården och Närhälsan
kommer att dela ytan. Skepplanda kommer att fortsätta ha öppet som i nuläget
tillsvidare.
Fråga: Har ni utrett om det finns någon privat aktör som vill ta över vårdcentralen?
Svar: Vi driver inte den frågan. Vem som helst får öppna en vårdcentral.
Fråga: Varför tror du att det är effektivare på de privata VC?
Svar: Kanske kortare beslutsvägar.
Fråga: Telefonsystemet, det fungerar inte, varför?
Svar: Detta får inte varje VC välja själv.
Fråga: Vad är kapitalkostnaden för Skepplanda VC?
Svar: 600 000.
Fråga: Vad är det som blivit bättre?
Svar: Svar på 100 % av samtalen. Dropinmottagning varje vardag. Rekryterat ny
personal.
Fråga: Hur länge har ni hyresavtalet på Skepplanda och vad kostar den?
Svar: Tre år. 600 000.
Fråga: Hur ser det politiska stödet ut?
Svar: Det är inte en kommunalpolitisk fråga. Men kommunalråden ger sin syn.
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Fråga: Hur många är listade?
Svar: 10 000

Ordförande

Sekreterare

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Skepplanda
Datum då
frågan
ställts

ÄRENDE

(generellt gäller att
samtliga förvaltningar och
ansvariga delges frågan
genom protokollet)

2013-04-16

Varför finns det ingen
simskola för 5-6
åringar?

2013-04-16

Det finns en gammal
skylt vid Skepplanda
centrum som bör tas
bort, som hänvisar till
kommunledningskontor.

2013-04-16

På Albotorget, vid
pendelparkering bör det
sättas upp en skylt att
man inte få parkera på
infarten för ambulans
etc.
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