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Ortsutvecklingsmöte Starrkärr-Kilanda
Våren 2015

Datum och tid

2015-04-22

Plats

Starrkärrs bygdegård, Starrkärr

Presidium

Seppo Tallheden, ordförande
Catharina Eliasson, 1:e vice ordförande
Rolf Gustafsson, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Anna Sahlberg

Inbjudna

Charlott Lotti Klug, Brotts- och
säkerhetshandläggare
Pernilla Hallberg, mötesplatser i Ale
Starrkärrs fiberförening
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf
Gustavsson

Antal övriga mötesdeltagare

35 personer

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda
Inledande presentation
Presidiets ordförande, Seppo Tallheden, hälsade alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte.
Seppo Tallheden presenterade presidiet och inbjudna gäster.

Föregående mötesanteckningar
Catharina Eliasson, 1:e vice ordförande, redovisade föregående mötes anteckningar.
Föregående mötes anteckningar finns utlagda på Ale kommuns hemsida ww.ale.se.

Brotts- och säkerhetshandläggare Charlott Lotti Klug informerar
om brottsförebyggande arbete i kommunen
Lotti Klug har arbetat i kommunen i tolv år. Hon anser att trygghet är individuellt, vissa trygga
på landet, vissa i staden. Alla har rätt att känna sig trygga. Det skall vara en grundprincip i
samhället. Men hur når man dit? Ale kommun har varierande brottsbild. Hur ser det ut? Ett
sätt att visa är med statistik. Var begås mest brott? Nödinge gissade publiken och Nödinge
leder även brottsstatistiken med Bohus på andra plats. Sedan kommer Älvängen och Nol.
Älvängen har minskat, kanske p.g.a. pendeln. Surte, Skepplanda, Alafors och Alvhem kommer
som följande orter i statistiken över anmäla brott. De som hamnar i statistiken är de som
polisanmäls. ”Anmäls de inte så finns de inte”. Vid pågående brott ring 112, annars anmäla via
nätet eller ringa nummer 114 14.
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De vanligaste typen av brott i Ale kommun:
•
•
•
•

Ungdomsbrott. Allt från skadegörelse till narkotika.
Äldre etablerade missbrukare som gör stölder i t.ex. förråd och bilar.
Ligor som drar genom kommun på stöld turné. De följer 45an och de vet vad de vill
stjäla.
Övrigt, hot, våld.

Tre faktorer som krävs för att det skall bli ett brott: (Rutinaktivitetsteorin)
1. Något att stjäla
2. En tjuv
3. Tillfälle
Eliminerar en av dess tre faktorer så finns inte brottet.
Vanligaste utförda brott i Ale:
•
•
•
•
•
•

Bilbrott
Övriga tillgrepp.
Olaga hot. Den som känner sig hota avgör om det är hot eller ej.
Narkotika.
Misshandel, (vanligast i hemmet)
Skadegörelse

Hur kan man minska brottsligheten i kommunen?
Man kan öka tillgång på någon som ser. Grannsamverkan, nattvandring, trygghetsvandringar,
föräldrar o vuxna på platser där ungdomarna befinner sig, trygghetsvärdar, väktare och polis är
positiva exempel på detta.
Önskan är att minska brottsbenägenhet hos potentiella lagöverträdare.
Minska tillgången på lämpliga brottsobjekt. DNA-märkning.
Minska rädslan för brott. Känslan av otrygghet.
Unga män i krogkön lever allra farligast, trots det går de ut.
Vad kan man göra själv? Grannsamverka med era grannar. Bara att hälsa på varandra är en
brottsförebyggande åtgärd.
Goda råd från Lotti Klug: Ha civilkurage, men ge er inte in i något som ni inte klarar av. Var
aktiv o engagerad. Om stöd behövs så finns brottsofferjouren i Ale.
Fråga från publiken, ”Vad tycker du om larm?” Lotti Klug svarade ”Tänk som en tjuv.
Föreställ dig att du glömt nyckeln, vad gör du då? Man bryter inte gärna sig in när det är
larmat.” Så hon rekommenderar larm och påtalade att hund är trevligt. Brottslingar vill inte bli
sedda eller avbrutna och vill helst stjäla saker som går att sälja vidare. ”Är polisen i
kommunen?” Frågade en annan deltagare. Klug svarade att de finns både som civila och i
målade bilar. Nu skall polisen omorganiseras och Ale skall tillhöra Kungälv. Vid fler frågor,
kontakta Lotti via kommunens växel telefon: 0303-33 00 00 eller mail: Charlott.klug@ale.se.
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Pernilla Hallberg informerar om arbetet med att kartlägga
mötesplatser i Ale
Pernilla Hallberg har fått i uppdrag tillsammans med Einar Hansson att kartlägga mötesplatser
i Ale. Vad är en mötesplats? Där man träffas, t.ex. idrottsplatser och dylikt är exempel på
mötesplatser. De kan vara en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Vilka platser är det
som finns i Ale? Vilka fungerar bra, vilka mindre bra. Detta behöver Pernilla Hallberg och
Einar Hansson hjälp med. En i publiken förespråkar den lokala boulebanan.
Det Pernilla verkligen vill sälja in är att alla tar sig tid och deltar i den kartläggningen.
Kontaktuppgifter:
Einar Hansson, processledare Melica
Telefon: 0706-478502 Mail: einar.hansson@melica.se
Pernilla Hallberg, processledare Veera utveckling
Telefon: 0706-02 02 02 Mail: pernilla.hallberg@veera.se

Starrkärrs fiberförening
Föreningen vill sprida budskapet att alla som vill kan gå med. Ingen kommersiell aktör finns
inom området som erbjuder fiber.
Starrkärrs fiberförening har sökt Leader pengar som skall räcka till förprojekteringen så att
föreningen kan presentera en kostnadskalkyl. Därnäst står uppritning på karta och sedan en
rundtur för att se var alla finns som vill ha fiber. En orsak till att det dragit upp på tiden är att
EU regler och jordbruksverkets regler inte är helt klara. Målet att få in en ansökan till
sommaren. Vi behöver en höjd anslutningsgrad för att ha större chanser att få del av
bredbandsstödet. Föreningen behöver ett högt antal som vill ansluta. Nu i området är det 850
fastigheter som är bosatta permanent, och 561 vill ansluta säg idag till fiber. Hela maj ut finns
möjligheten att gå med. Föreningen vill värva och informera. Föreningen upplever att det
finns behov av att informera ytterligare i vissa områden. Tidsperspektivet innan det är klart är
cirka ett och ett halvt år. Besked kommer i bästa fall i oktober. Osäkert om vår förhoppning
att ha nätet i drift till julen 2016 kan infrias med tanke på den fördröjda handläggningen.
Mer info på hemsidan:
www.starrkarrsfiber.se
Den som skickar in och som vill gå med i föreningen måste vara fastighetsägare. Det kostar
100kr att få bli medlem.

Svar på inkommande frågor från föregående möte:
1. Vad händer med vindbruksplanen?
Den är antagen i ny skepnad. Vilket innebär att de områdena som var problematiska, (CDE)
är borttagna ur vindbruksplanen. Områden i norra Ale (U2) ligger kvar, nära Koberg.
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2. Vad händer med gång och cykelvägar?
Prioriterad fråga, de skall byggas. Ingen tidsangivelse, men det kommer att ske. Det blir en
samverkan mellan kommun och stat. Fiberföreningen förespråkar samarbete genom att lägga
kabel när cykelvägarna görs.
Inkommen fråga till dagens möte:
Föreningen regional motström vill att det informeras om luftledning genom kommunen.
Reaktion på Svenska kraftnäts planer fick Jörgen Sunden, exploateringsingenjör i Ale
kommun, sammanfatta i ett svar där han rekommenderar att Svenska kraftnät gräver ner
ledningen eller uppgraderar befintliga ledningar. Inga nya ledningsdragningar genom Ale. Rolf
Gustafsson säger att därom finns politisk enighet. En alternativ utredning skall göras av extern
konsult. Kungälvs kommun är också engagerad och föreningen motström har bra samarbete
med östra Sverige. Ledningen behövs men med rätt modern teknik. Regional motström är en
organisation med syfte att förhindra att kraftledningar negativt påverkar natur, miljö och
jordbruk. Mailadress: tommy.sannum@gmail.com organisationen har även en Facebook sida.
Inkommande frågor under dagens möte:
Fråga. Har Ale kommun en sida på nätet där beviljade bygglov redovisas?
Finns det planer på ny simhall? Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustafsson
besvarade den med att nej det är inget beslutat. Diskussion pågår i partierna, men inget beslut
fattat.
Det är för dåligt belyst vid vissa busshållplatser. Vad görs för att öka trygg och säkerhet?
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustafsson svarade att ljusbehov skall
inventeras för att se vad som kan göras, därigenom har inget lovats av Rolf Gustafsson.

Nästa möte
Oktober 2015

Seppo Tallheden
Ordförande

____________________________
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Sekreterare

_________________________
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr-Kilanda
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

Status/Svar

2015-04-22

Har bygglovsavdelningen i Ale
kommun någon sida där beviljade
bygglov publiceras.

SBN

Nej inte i dagsläget. Alla beviljade
bygglov publiceras i post och inrikes
tidningar och protokoll från SBN
läggs ut på nätet.
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