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Datum och tid

2014-04-01, 19:00-21:15

Plats

Alebackens cafeteria, Alafors

Presidium

Erik Karlsson, ordförande
Thor Eliasson, 1:e vice ordförande
Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Gun-Britt Bjerstaf

Inbjudna

Gustaf Nilvall, driftledare Gata & Park
Per Persson, bredbandssamordnare
Britt-Marie Hagman, lärare Nödingeskolan

Antal övriga mötesdeltagare

Ca 15 personer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors
Mötets öppnande
Ordförande Erik Karlsson hälsade alla välkomna.

Dagordningen
Dagordningen godkändes.

Föregående mötesanteckningar
Ordföranden läste upp protokollet från mötet den 8 oktober 2013.
Protokollet från föregående möte finns på kommunens hemsida www.ale.se.

Nya ärenden vid dagens möte – Tema IT
Fixa min gata
Driftledare Gustaf Nilvall informerade om och demonstrerade tjänsten ”Fixa min gata”.
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Tjänsten nås via Ale kommuns hemsida www.ale.se under rubriken ”Felanmälan”. Här kan
man när som helst anmäla t.ex. trasig gatubelysning, klotter, hål i vägar och gångbanor. Man
ska kunna få svar inom en arbetsdag och också få hänvisning till rätt instans om Ale kommun
inte äger problemet. Vid anmälan kan man bifoga foton. På sidan kan man se vad andra
personer redan har rapporterat in. Synpunkter på t.ex. vägar ska även i fortsättningen gå via
kommunens synpunktshantering. Akuta fel som exempelvis vattenläckor ska snarast
rapporteras via telefon.
Fiber på landsbygden
Per Persson informerade om sitt arbete som bredbandssamordnare i Ale och Lilla Edet. Han
är anställd i ett projekt som är finansierat av Leader Göta älv. I hans arbete ingår att främja
utbyggnaden av bredband via fiber, att stötta bildandet av fiberföreningar och informera om
möjligheter till EU-bidrag. Han informerade om olika typer av bredband men förordade fiber.
Invånarna i Ale får själva bekosta fiber och detta görs bäst om man bildar fiberföreningar. Per
Persson berättade hur man går tillväga. Det kostar mycket vid installationen men kan ses som
en investering i fastigheten. Mer information om fiber på landsbygden finns att läsa på
www.ale.se/fiber , där finns också länkar till information om de fiberföreningar i Ale som är
kända idag.
Lära med IT – ”En-till-en”
Britt-Marie Hagman, lärare på Nödingeskolans lågstadium, berättade om och visade bilder på
hur hennes elever arbetar med sina datorer. Datorn används i klassen endast som ett
pedagogiskt redskap i undervisningen. Det är nu sex år sedan projektet med en dator till varje
elev startade och år 2010 hade alla i lågstadiet datorer. Användandet av datorerna underlättar
läs- och skrivinlärningen. Det blir enklare och går snabbare att skriva texter. Eleverna skriver
självklart också för hand och de läser mycket. IT-användandet är också bra för elever med
speciella behov och det minskar klyftan mellan barn med olika hemspråk. Eleverna har
bloggar och klassen har en klassblogg där också föräldrarna kan läsa om skolarbetet. BrittMarie betonade vikten av att lärarna lär av varandra och att de känner kommunens stöd i sitt
arbete.
Genomgång av tidigare frågor och nya frågor
Tidigare frågor:
Fråga: Hur kan samarbetet öka mellan kommunen och föreningslivet i arbetet med ungdomar?
Svar: Genom att fortsätta att ha feriearbetare, att låta föreningsledare gå utbildningar via SISU
etc. Frågan besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 2013-10-08.
Fråga: Satsar skolan lika mycket på högstadiet som på låg- och mellanstadiet vad gäller
datakunskap?
Svar: Det satsas lika mycket på de olika stadierna. Alla har en egen dator med alla de
kringsatsningar som kommer med det (projektorer i klassrum, trådlöst nätverk m.m.). Alla
lärare har dessutom gått fortbildning i hur datorn kan användas. Det är också viktigt att
komma ihåg att elever i lågstadiet var de som först fick datorer i stället för tvärtom, där är Ale
unika. Frågan besvarad av Joakim Östling, verksamhetschef, skola äldre, sektor utbildning,
kultur och fritid, 2014-04-01.
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Nya frågor:
Fråga/ärende: Vägen mellan Alafors och Starrkärr är smal och farlig och trafikeras av tung
trafik. Det finns ingen vägren för gång- och cykeltrafik och därför är behovet av gång- och
cykelväg stort. Vad händer?
Svar: Tre mycket angelägna trafiksäkerhetsåtgärder behöver komma till stånd. Kommunen har
valt att stycka upp sträckorna och har då valt ut de mest kritiska områdena att arbeta med.
Objekt nr 1 är gång- och cykelväg Starrkärr väg 1968 (från korsningen
Starrkärrsvägen/Alingsåsvägen till Starrkärrs by, Prästalund). Kommunen har under flera års
tid påtalat behovet för Trafikverket och GR att det är angeläget att bygga ut gång- och
cykelvägar i Ale kommun. Frågan besvarad av Jan Pressfeldt.

Fråga/Ärende: Trafiksituationen på Ledetvägen. Mötande bussar som ibland kör upp på
trottoaren.
Svar: Frågan togs upp senast på mötet 2013-10-08 och situationen har inte förändrats
eftersom Västtrafik inte vill enkelrikta busstrafiken och Trafikverket äger vägen. Förändringar
kan ske när kommunen övertar vägen. Frågan har behandlats tidigare, se svar på kommunens
hemsida under 2013-04-23 och 2013-10-08.
Fråga/Ärende: Papperskorgar behövs på båda sidor av Ledetvägen vid hållplatsen ”Posten,
Alafors”. I nuläget sker nedskräpning som drabbar fastighetsägare vid hållplatsen.

Ordföranden uppmanade alla, som så önskade, att skriva sin e-postadress på en lista så att de
kan underrättas när svar på frågor ställda på dagens möte har inkommit.
Önskemål om frågor att behandla på nästa ortsutvecklingsmöte till hösten kan mejlas eller
lämnas på mötet. Mötet bestämde då att bjuda in Västtrafik och Trafikverket till höstens möte
med tanke på ovanstående frågor.
Ordföranden tackade de inbjudna för deras medverkan och de övriga mötesdeltagarna för
visat intresse.

Erik Karlsson
Ordförande

Gun-Britt Bjerstaf
Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Alafors
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet besvaras
av

Status/Svar

2013-1008

Hur kan samarbetet öka
mellan kommunen och
föreningslivet i arbetet med
ungdomar?

Sektor utbildning,
kultur och fritid

Genom att fortsätta att ha feriearbetare, att låta
föreningsledare gå utbildningar via SISU etc.

2013-1008

Satsar skolan lika mycket på
högstadiet som på låg- och
mellanstadiet vad gäller
datakunskap?

Joakim Östling,
verksamhetschef,
skola äldre, sektor
utbildning, kultur och
fritid

Det satsas lika mycket på de olika stadierna. Alla har
en egen dator med alla de kringsatsningar som
kommer med det (projektorer i klassrum, trådlöst
nätverk m.m.). Alla lärare har dessutom gått
fortbildning i hur datorn kan användas. Det är också
viktigt att komma ihåg att elever i lågstadiet var de
som först fick datorer i stället för tvärtom, där är
Ale unika.

2014-0401

Vägen mellan Alafors och
Starrkärr är smal och farlig
och trafikeras av tung trafik.
Det finns ingen vägren för
gång- och cykeltrafik och
därför är behovet av gångoch cykelväg stort. Vad
händer?

Jan Pressfeldt,
ordförande i
samhällsbyggnadnämnden.

Tre mycket angelägna trafiksäkerhetsåtgärder
behöver komma till stånd. Kommunen har valt att
stycka upp sträckorna och har då valt ut de mest
kritiska områdena att arbeta med. Objekt nr 1 är
gång- och cykelväg Starrkärr väg 1968 (från
korsningen Starrkärrsvägen/Alingsåsvägen till
Starrkärrs by, Prästalund). Kommunen har under
flera års tid påtalat behovet för Trafikverket och GR
att det är angeläget att bygga ut gång- och cykelvägar
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i Ale kommun. .
2014-0401

Trafiksituationen på
Ledetvägen. Mötande bussar
som tvingas upp på
trottoaren.

2014-0401

Papperskorgar behövs på
båda sidor av Ledetvägen vid
hållplatsen ”Posten, Alafors”.
I nuläget sker nedskräpning
som drabbar fastighetsägare
vid hållplatsen.

Erik Karlsson,
ordförande
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Frågan togs upp senast på mötet 2013-10-08 och
situationen har inte förändrats eftersom Västtrafik
inte vill enkelrikta busstrafiken och Trafikverket
äger vägen. Förändringar kan ske när kommunen
övertar vägen. Frågan har behandlats tidigare, se
svar på kommunens hemsida 2013-04-23 och 201310-08.

