Ortsutvecklingsmöte Älvängen
Våren 2015

Datum och tid

2015-04-23, 19:00-21:00

Plats

Aroseniusskolan, Älvängen

Presidium

Jarl Karlsson, ordförande
Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande
Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Monica Löfgren

Inbjudna

Björn Järbur kommunchef, utveckling av Ale
med särskilt fokus på Älvängen.
Fredrik Hellberg och Lasse Knaving,
Länsförsäkringar fastighetsförmedling
informerar. Försäljning av kommunal tomater
på Kronogården.
Rolf Gustavsson, ordförande
samhällsbyggnadsnämnden. Jonathan Dahl,
projektledare sektor samhällsbyggnad. Nya
regler om ansvar för skötsel av gator och vägar i
kommunen.

Antal övriga mötesdeltagare

Ca.70 person

Ortsutvecklingsmöte i Älvängen

Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Tema för kvällen:
•
•
•
•

Elena Fridfelt presenterar ”sin” nämnd, Utbildningsnämnden. Ingrid Inhammar
presenterar ”sin” nämnd, Kultur och Fritidsnämnden.
Utveckling av Ale med särskilt fokus på Älvängen.
Försäljning av kommunala tomter på Kronogården
Nya regler om ansvar för skötsel av gator och vägar i kommunen.
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Frågor från föregående möte att besvara.
Besvarades av ordförande Jarl Karlsson som inhämtat svar från olika kommunal
tjänstemän.
Utveckling av busstrafiken till Kronogården?
Kommunen har inlett en diskussion med Västtrafik.
Trafik på Nytorpsvägen.
Kommunen har satt upp skyltar om infartsförbud.
Gång- och cykelväg från Kronogården till centrum.
På grund av vägförhållande och att öka trafiksäkerheten, byggdes gång- och cykelvägen på
Hövägen till centrum.
Tidigare vårdcentralen i Älvängen.
I lokalerna är det nu kommunalt gymnasium där det finns möjlighet att läsa på
introduktionsprogrammet.
Trafiksituationen längs med Göteborgsvägen.
Parkeringsplatserna önskas vara större för att det skall bli en trafiksäkrare väg.
Jarl Karlsson svarar att det är en statlig väg och att det fungerar bra som det är idag, enligt
trafikansvarig på kommunen.
Carlmarksområdet.
Byggnaderna kommer att rivas i sommar.
Äldreboende Älvängen.
Björn Järbur svarade att man blir hänvisad plats där det finns ledigt i kommunen.

Elena Fridfelt inleder kvällen med att informera om utbildningsnämnden och deras arbete.
I skolan har man samlat 150 pedagoger för att utveckla skolan, ”I Ales skolar vill vi lära
mer”. Där man tillsammans kommit med förslag på förbättringsområden. Resurser var en
prioriterad fråga. Politiken har lagt mer pengar på skolan. Avvecklingen av gymnasiet har
frigjort pengar som nu läggs på skolan. Pengarna till skolan har ökat flera år i rad. 18
miljoner mer till grundskolan 2015. Arbetet fortgår med skola, tjänstemännen i dialog med
politiken och man behöver prata mer om hur man använder befintliga resurser. Det
pedagogiska ledarskapet skall vara tydligt med närvarande ledarskap. Rektorer och
förskolechefer skall ha möjlighet att utöva pedagogiskt ledarskap. Man vill minska på
arbetsbelastningen och det handlar om delegeringen av personalansvar och administrativ
avlastning. Elena pratade om lusten att lära. Elevernas lust att lära minskar ju äldre de blir.
Man behöver se över den psykosociala arbetsmiljön för lärarna. Trivs lärarna på sitt jobb
så trivs även eleverna. Skolan skall bedriva elevledda utvecklingssamtal, stimulera barnens
nyfikenhet att lära och arbeta efter formativa bedömningar. Det systematiska utvecklingsoch kvalitetsarbetet innebär att vi måste veta att vi gör rätt saker. Tydlig vision, idé och
mål. Ständig kartläggning av behoven på enheten. Målen måste utvärderas och reflekteras
och använda beprövade metoder. Elena avslutade med att informera om att Surteskolan är
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en av få skolor i hela landet som inte fått kritik för sin likabehandlingsplan. Synen på Ale
som arbetsgivare för rektorer har förändrats och Ales årskurs 3 presterar bättre än
riksgenomsnittet.
Ingrid Inhammar tar här vid för att berätta om Kultur- och fritidsnämnden som är delaktig
inom den öppna fritidsverksamheten. Ingrid berättade att kulturskolan har nöjda elever. På
Jennylundsområdet kommer det att bli en ny friidrottsanläggning och ridanläggningen
kommer att renoveras. Det kommer att bli näridrottsplatser i orterna Skepplanda, Nol och
Surte. I Älvängen planeras det ett nytt bibliotek centralt i samhället. Ingrid avslutar med att
informera om mötet den 6 maj 2015 k l 19.00 i Ale kulturrum som kommer att behandla
Vikingagårdens framtid.
Björn Järbur fortsätter mötet med att prata om, utveckling av Ale med särskilt fokus på
Älvängen. Han berättar att Ale är en kommun där det saknas en centralort, istället är det
två orter som är centralorter och det är Nödinge och Älvängen som har flest invånare.
Planen är att dessa orter skall bli dubbelt så stora i framtiden 2030. Kommunen vill ha en
dialog med invånarna och företagen för att gemensamt lösa en del olika frågor på
respektive ort. För att kunna behålla den service som finns i samhället i dag så måste det
bli fler invånare. I nästa vecka startar kommunen med ett första möte om medborgardialog
i Nödinge. På frågan om ”busstomten” i Älvängen och om det kommer att byggas
lägenheter där, svarade Björn att kommunen vill få till en lösning. Det handlar om att
bullernivån blir för hög med tanke på den framtida tågtrafiken och därför får man inte
bygga där. En lösning på problemet skulle kunna vara att man byggde en mur längs
järnvägen. En annan fråga till Björn var om, kommunen tänker skapa en ny större
samlingslokal i Älvängen? Det kunde han inte svara på, men Jarl Karlsson informerade om
möjligheten att utnyttja Folkets Hus.
Ordförande bryter för paus och bjuder mötesdeltagarna på kaffe med kanelbulle.
Efter pausen fortsätter Fredrik Hellberg och Lasse Knaving från Länsförsäkringars
fastighetsförmedling informerade om de 20 stycken kommunala tomterna som är till salu i
Kronogården. Hittills har man fått sålt 13 tomter. Man kan själv välja husfirma och det
kommer att erbjudas möjlighet att få fjärrvärme. Det är ett krav på att man måste börja
bygga på tomten inom två år.
Jonathan Dahl projektledare på samhällsbyggnad fortsätter mötet och informerar om nya
regler om ansvar för skötsel av gator och vägar i kommunen, från enskilt till kommunalt
huvudmannaskap. Vad är föremål för övertagandet? Det är enskilda vägar i tätort inom
detaljplanelagt område men inte vägar inom kvartersmark. Det är högre prioritet för
huvudorterna Älvängen och Nödinge därefter föreningarnas storleksordning. Jonathan
berättar om hur övertagandet går till. Huvudmannaskapet styrs av detaljplan, det blir
ändringar av detaljplaner samt upprustning av enskilda vägar inför övertagandet. Enligt
den plan som finns kommer det att ta två år innan all är klart och övertagandet har vunnit
laga kraft. Vid upprustningen kommer det till kostnader, dels engångskostnader för
upprustning, detaljplanearbete och förrättningskostnader. Därefter blir det löpande
kostnader för drift och underhåll och minskade andelar som i sin tur bidrar till minskade
kostnader. Det finansieringsalternativ som finns är upprustningsbidrag och att kostnaderna
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delas mellan kommun och vägföreningen. Gatukostnaderna delas mellan kommun och
fastighetsägarna och kostnaderna för den enskilde kommer att bli cirka 2000 – 3000 kr per
fastighet. Härefter följde frågor på det som Jonathan informerat om.
Det finns skador på de kommunala vägarna också, kommer kommunen rusta upp dem?
Och kommer kommunen nu att sköta all vägmarkering? Jonathan svarar att om man skall
rusta upp en kommunal väg så är kommunen med och betalar och att det nu blir
kommunen som får ansvara för att sätta upp vägmarkeringar. Därefter ställdes det frågor
från mötesdeltagare.
Madenområdet hur blir det där?
Madenområdets vägar kommer kommunen ta över, men det gäller inte de gångvägar som
finns i området.
Trädgårdsmästeriet och Snickarvägen kommer det att bli kommunalväg?
Det kommer inte kommunen ta över då det ägs av en samfällighetsförening.
Övriga frågor
1. Frågor om Vikingagårdens framtid?
Ordförande för mötet hänvisade till det kommande mötet om Vikingagården den 6
maj.
2. Nästa fråga handlade om det är nödvändigt att kommunen åker till Botswana?
Jarl Karlsson svarade att det kan finnas ett mervärde i en sådan resa då man kan
utbyta erfarenheter av varandra och dessa resor betalas inte av Ale kommun utan
det finansieras av Sida.
3. En åhörare frågade varför kan inte kommunen finansiera busskort (skolkort) inom
Ale till elever som går i en friskola i Göteborg?
Elena Fridfelt svarade att kommunen finansierar idag skolkort bara till den friskola
som finns i kommunen.
4. En fråga kom upp angående detaljplanen Svenstorpsvägen och Aroseniustomten
om man inte kan få till en ny detaljplan för att bevara det kulturvärde som finns på
platsen i och med att Ivar Arosenius levde och verkade där?
Ordförande svarade att det redan är en fastställd detaljplan av kommunfullmäktige
men att det finns möjlighet att yttra sig fram till den 29 april 2015.
5. Några åhörare efterfrågade mer tid till övriga frågor på nästa möte? Det svarade
Jarl Karlsson att man skulle tänka på till nästa gång.
Därefter avslutade ordförande Jarl Karlsson mötet och tackade alla för visat intresse.

.
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Jarl Karlsson (ordförande)

Monica Löfgren (sekreterare)

Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Älvängen]
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

Status/Svar

När ställdes
frågan?

Generellt gäller att samtliga
förvaltningar och ansvariga
delges frågan genom
protokollet

2015.04.23

Upprustning av VA nätet i
Älvängen, hur ser det?

Sektor
Samhällsplanering

.

2015.04.23

Hur kan vi få fler turister till
Ale?

Kultur och Fritid

2015.04.23

Ett dike utanför Älvevi där det
samlas mycket vatten, kan bli
en farlig ”lekplats”, vem
åtgärdar det?

Sektor
Samhällsplanering

2015.04.23

Hur går det med projektet
Stars of life?

Kultur och Fritid

Plats för
anteckningar
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