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Ortsutvecklingsmöte: Bohus
Vår 2018

Datum och tid

2018-04-04 19:00-21.00

Plats

Bohus servicehus, Bohus

Presidium

Inga-Lill Andersson, ordförande
Lennart Dahl, 1:e vice ordförande
Mohammed Bitar, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Mari Schönenberg

Inbjudna

Daniel Hjerpe, kommunpolis Ale
Elisabeth ”Bettan” Persson, fältassistent Ale Fritid
Mari Schönenberg Kontaktcenter

Antal övriga
mötesdeltagare

65 personer

Ortsutvecklingsmöte i Bohus
Inledande presentation
Ordförande inleder mötet med att presentera presidiet och välkomna alla närvarande på mötet.
Föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte finns utlagt på Ale kommuns webbplats, ale.se.
Dagens möte
Polisen- Ale-Kungälv och Ale Fritid informerar om sitt arbete i Bohus
Presentation av Daniel Hjerpe och Elisabeth ”Bettan” Persson
Elisabeth ”Bettan” Persson - Vad gör en fältassistent?
Söker upp och har en dialog med ungdomar 13-25 år – i samarbete med elevhälsan på Bohusskolan
arbetar vi med DISA – metoden, för att hitta inre styrka och vända negativa tankar. Det är
ungdomen själv tar kontakt, vi tränger oss inte på. Vi arbetar utifrån frivillighet. Utgångspunkten är
att alla skall ha ett bra liv. Idag är stressen stor p g a sociala medier – facebook instagram snapchat
osv… Vi är ingen myndighet (tillhör Ale fritid) utan guidar till en aktiv fritid såsom föreningsliv
och den öppna ungdomsverksamheten och samarbetar med många professioner. Vi stöttar
ungdom vid kontakt med exempelvis socialtjänst, polis eller andra aktörer. Idag är fokus på
missbruk, främst Cannabis – finns i hela Sverige. Jobbar två kvällar i veckan och var tredje helg, vi
är i alla orter i Ale. Medborgare - Hur upplever du tryggheten i Bohus? Här är väldigt tryggt.
Gruppen som är Bohus centrum är bra killar och hälsa gärna på dem, så får du ett hej tillbaka.
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Daniel Hjerpe är kommunpolis i Ale och har i uppdrag att samverka med medborgare och
kommunala tjänsteman för att göra samhället tryggare.
Kungälv – Ale är ett eget distrikt idag – polisstationen ligger Kungälv. Våren 2018 får Kungälv -Ale
en MC-polis som kan stötta i dialogen med mopedkörning och crossar.
Polisen medverkar även i en samverkansform mellan socialtjänst och fritid för att nå riskungdomar.
Diskussion förs angående vad som gör att man känner sig otrygg och om man har råkat ut för
något brott. Medborgarna har råkat ut för inbrott och känner att man måste låsa om sig överallt.
Inbrottsstatistiken visar att inbrotten gått ned och att uppklarningsstatistiken går upp. Medborgarna
undrar om det kan bero på egna insatser, såsom larm och kameraövervakning.
En återkommande synpunkt från allmänheten är den fysiska utemiljön, att gå hem på kvällar och
nätter. Där kan ljuset vara en viktig källa, det gula ljuset skapar större otrygghet än det vita som inte
skapar skuggor på samma sätt. Jobbar med belysning för att göra det mörka synligt utan att blända.
Kommunen gör regelbundet trygghetsvandringar, för att se och kunna åtgärda trygghetsskapande
åtgärder. Samtidigt kan flera faktorer skapa rädsla såsom klädsel, exempelvis mörka kläder och
luvor.
Sociala medier – exempelvis grannar i Bohus osv, är det viktigt att man är källkritisk, så att man
kan avgöra vad som är sant och vad som är spekulationer.
Medborgarna önskar fler lokala trafikkontroller, speciellt på lokalkörbanan mellan Surte norra och
Bohus, på eftermiddagarna.
Fråga från medborgare – är det fler viltolyckor? Viltolyckorna ökar, statens vilt, ca 6000 i Västra
Götaland.
Elisabeth ”Bettan” Persson – fortsätter presentationen
Ungdomarna i Bohus centrum
I Bohus Centrum, är det bara pojkar som är ute. Flickorna som vi möter är på väg någonstans, de
”hänger” inte i centrum. Killarna önskar en näridrottsplats, likt den i Skepplanda, Nödinge och
Älvängen. Det planeras att byggas en i Surte inom kort. Det fanns en liknande i bostadsområdet
som bostadsrättsföreningen ägde. Den revs p g a dåligt skick. Man vill inte hänga och skapa
otrygghet. Bettans intryck av killarna är att de är alltid vänliga, trevliga och artiga.
Den vanligaste narkotikan är Cannabis. Cannabis/droger säljs både på nätet och på gatan.
En ny företeelse i Ale är hemlösa ungdomar, vilket uppstår när missbruk gått långt. Vi utgår från
frivillighet men har anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro.
Ungdomscoacher – Arken – tisdag – fredag 17-21, olika aktiviteter, uppskattat av ungdomar i
högstadiet. Musik har varit den stora delen i Bohus. Ungdomarna får komma med förslag och vara
engagerade i aktiviteterna. Under våren kommer det att vara föräldracafé för vårdnadshavare i
årskurs 6 och årskurs 8.
Inga-Lill Andersson tackar Daniel och Bettan – som ger en sista uppmaning till medborgarna, hälsa
på ungdomarna när ni går förbi, ni får ett trevligt hej tillbaka.
Information om insamling av matavfall – Mari Schönenberg, Kontaktcenter Ale kommun
Se bifogade presentation.
Det kommer att ske en förändring av sophämtningen i Ale kommun. Vi skall gå från säckar till kärl
överallt i kommunen och det kommer att vara ett stort fokus på matavfall och FNI (fastighetsnära
insamling), detta för att vi skall nå målet i det politiska beslutet A2020 (A:avfall). Målet är att
hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än år 2008.
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FNI – fastighetsnära insamling, som skall förenkla för hushållen att återvinna. Detta görs med ett
kärl som är indelat i plast- och pappers/tidningsförpackningar.
Systemet kommer att införas i fyra etapper från vår 2018 till höst 2019.
Varför skall vi sortera? För att vi alla måste bidra till ett hållbart samhälle, och tillsammans är vi
starka och kan göra det stora förändringarna.
Matavfallet är en mycket viktig del av återvinningen och kommer att ske i separata behållare med
papperspåsar och sedan slänger man de i ett separat kärl för att det skall kunna återvinnas till biogas
och naturligt gödsel till våra jordbruk.
Diskussion förs kring hemkompostering och avgift/taxa för något som man behåller själv.
Det är viktigt att ytan där kärlen skall stå är hårdgjord och plan. Kärlen får inte vara blockerade
eller fastkedjade och handtaget måste vara lättillgängligt på hämtningsdagen. Det får vara max 5
meter från tomtgränsen, samt att kärlet skall stå ute senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
All information och allt om valet, kommer att skickas ut i god tid innan eventuella förändringar
sker på din adress.
Hör gärna av dig till Ale kommuns Kontaktcenter om du har frågor kring vårt den nya
avfallshanteringen på 0303 33 00 00 eller på kommun@ale.se

Frågor och svar från förra mötet, hösten 2017
1. Återvinningscentralen i Borås kommun är gratis och invånarna får slänga skräp så många
gånger som helst. Detta kan vara något för Ale kommun att ta efter i ett försök att
minimera nedskräpning av återvinningsstationer. Detta med nedskräpning är ett stort
problem i Bohus.
Svar:
Det är inte gratis i någon kommun i landet att besöka återvinningscentraler utan i den grundavgift
som betalas ingår besök till återvinningscentral. I Ale kommun har vi beslutat att ha 10 besök.
Anledning till att begränsa antal besök är för att minska antal transporter till centralen så att
besökarna istället har med sig mer avfall vid varje besök. Minskat antal besök på stationen innebär
också att centralen inte blir så hårt belastad då det är brist å utrymme då många besökare.
Carina Åberg, Renhållningschef
2. Hur stor möjlighet har Ale kommun att påverka Bohus vårdcentral? Det har sedan en tid,
dragit in vardagsakuta tider, så för att få en akut tid så måste man ringa och boka en istället
för att på morgonen gå dit och ställa sig i kö.
Svar:
Det finns ingen dialog mellan omsorgsnämnden i kommunen och vårdgivarna i kommunen.
Medborgarinformation – Kontakta Praktikertjänst som driver Bohus vårdcentral och påtala
synpunkten.
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3. Västtrafik. Ale kommun förespråkar kommunal trafik men det går ingenstans att
köpa/ladda konto här i Bohus.
Svar:
Västtrafik informerar att det går att använda appen ”To Go” samt att man kan kontoladda på alla
bussar i Ale kommun. Tågvärdarna säljer enkelbiljetter vid behov.
4. Vill ha en förändring i av hela Bohus centrum. Är idag gräsligt fult! Öken! Färger, material,
allt saknar träd. Har tyckt så i 30 år! Hoppas på ngt. trevligare att titta på snart.
Svar:
Vi har inga mer planer än vad som informerades om på ortsutvecklingsmötet. De finns stora planer
för Bohus centrum men det ligger på framtiden. När är oklart eftersom det beror på hur våra
politiker prioriterar och vad verksamheten klarar av.
Sophi Westerholm-Viehmann, Planadministratör/IT samordnare

Inga-Lill Andersson
Ordförande
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BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Bohus]
Datum

Ärende/fråga

Frågan besvaras av

Status/svar

Plats för anteckningar

Säck till kärl samt
insamling av matavfall och FNI

Ale - Lätt att leva
2018-01-23

Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Politiska beslut
• A2020
• Nytt insamlingssystem i Ale kommun
• Säck till kärl
• Matavfallsinsamling en- och
tvåbostadshus
• FNI i tvåströmssystemet för enoch tvåbostadshus

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Implementerande av nytt system
• Införs områdesvis
•
•
•
•

Vår 2018 - Tätort Nol och norr över
Höst 2018 - Landsbygd norr
Vår 2019 - Tätort söder om Nol
Höst 2019 - Landsbygd söder

• Valblankett och information när det blir
din tur att välja
• Miljöstyrande taxa

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Varför sortera ut matavfall, tidningar
och förpackningar?
Bidra till ett hållbart
samhälle
Lokala/regionala
/globala mål
Ökad service

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Vi vill ha ditt matavfall!
Hämtas varannan vecka för en- och
tvåbostadshus och
varje vecka för flerbostadshus och
gemensamhetslösningar

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Minska matsvinnet

• 35% av vår mat slängs helt i onödan.
• 28 kg mat/person och år
• Slänger mat för ca 4000kr per person och år

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Vi vill ha dina plast- och
pappersförpackningar samt tidningar!
Hämtas varannan vecka för enoch tvåbostadshus

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Abonnemang för en- och tvåbostadshus

Osorterat
190 l restavfall = 3 956 kr

Sorterade abonnemang 2 656 kr

Kostnad där nytt system ej infört 3 056 kr
160 l säck hämtning varje vecka
190 l kärl tömning varannan vecka
(utan dragmeter )

140 l matavfall + 190 l restavfall
140 l matavfall + 190 l restavfall + 240 l till plast- och pappersförpackningar
samt tidningar
Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Uppställningsplats
•

Hårdgjord plan yta utan kanter

•

Kärl får inte vara blockerade eller låsas fast

•

Handtaget lättillgängligt på hämtningsdagen

•

Max 5 meter in på tomten

•

Ställ ut kärlen senast kl 06:00 på hämtningsdagen

Gemensamhetslösning
• Trång väg eller lite avfall då kan en
gemensamhetslösning vara något för dig
och dina grannar

Behöver du hjälp så boka en tid så kommer vi
ut och hjälper dig att hitta en lösning

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

• Frågor
• Tack för visat intresse!

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Vart tar ditt matavfall vägen?

Matavfallet omvandlas till biogas som förser fordon med
miljöbränsle. Det material som inte bryts ner helt blir till biogödsel
och används som gödsel på våra åkrar.

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Vad är matavfall?
• Matrester, tillagade och råa
• Skal från frukt och grönt, ägg
och skaldjur
• Mindre ben och rester från
kött, fågel och fisk.
• Pasta, ris och potatis
• Ost och pålägg
• Bröd, kex, kakor och godis
• Kaffesump, kaffefilter, teblad
och tepåsar
• Hushållspapper med
matrester eller matfett

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

Vad är inte matavfall?
•
•
•
•
•

Aska och grillkol
Tobak, fimpar och snus
Jord, lera och sand
Krukväxter och trädgårdsavfall
Hundbajs, kattsand och
kutterspån
• Dammsugarpåsar
• Blöjor, tvättservetter och
intimskydd

Ale - Lätt att leva
2018-01-23 Säck till kärl samt insamling av matavfall och FNI

