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Datum och tid

2014-04-02, 19:00-21:15

Plats

Hålanda bygdegård, Hålanda

Presidium

Boel Holgersson, ordförande
Kerstin Grund, 1:e vice ordförande
Wimar Sundéen, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Linda Karlsson

Inbjudna

Per Persson, bredbandsamordnare i Ale och
Lilla Edets kommun
Morgan Wester, Trafikverket
Elinor Johnsson, bibliotekarie i Skepplanda

Antal övriga mötesdeltagare

Cirka 37 personer

Ortsutvecklingsmöte i Hålanda
Inledande presentation
Boel hälsade alla välkomna och presenterade ortsutvecklingsmötets presidium.

Nya ärenden vid dagens möte
Bredbandssamordnare Per Persson informerar om möjligheter att bygga ut fibernät för
bredband.
Ale och Lilla Edets kommun driver ett gemensamt Leaderprojekt där Per Persson anställts som
bredbandsamordnare för att främja fiberutbyggnaden på landsbygden. Per började med att prata lite
om skillnaden mellan ADSL-bredband, 4G och fiber och dess olika kapacitet. Vilka fördelar har då
fiber? Rör grävs ned i marken med en särskild plog på 50-90 cm djup som man sedan drar fiber i.
Fibern är driftsäker, framtidsäker, har hög kapacitet, billigare tjänster, perfekt TV-mottagning och
trygghet. Han hävdar att fiber idag efterfrågas vid tomtförsäljningar. Hur påbörjar man ett
fiberprojekt? En förutsättning är att det är många som är intresserade, helst cirka 200 hushåll. En
annan är att man måste få med markägarna på att upplåta sin mark gratis för att det ska bli en vettig
kostnad. Om man bor på landsbygden så kan man ansöka om EU-bidrag vilket man gör till
Länsstyrelsen. Anslutningsavgiften brukar hamna på mellan 15 000 – 20 000 kronor men den sparar
man in på cirka 5 år genom billigare avgifter för TV, telefoni och internet. Ju mer frivilliginsatser
man kan bidra med, desto bättre kalkyl för projektet. Om några vill engagera sig i att starta en
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fiberförening så hör av er till Per på telefon 0303-33 00 90 så ska han hjälpa er på alla sätt han kan,
även med ansökan om EU-bidrag. Det finns mer information på ale.se att läsa om fiberdragning.
Morgan Wester från Trafikverket informerar och svarar på frågor om vägarna i Hålanda.
Morgan Wester inledde genom att prata lite om Trafikverkets historia som idag har cirka 8 000
anställda. Vägprojektet genom Livered går väldigt trögt men kommer förhoppningsvis att bli av
nästa år. Vägen mellan Ryd och Kilanda ska asfalteras vilket troligtvis även det kommer att ske nästa
år. Även vägen vid Kollanda kommer Trafikverket att göra insatser på. Till svar på åhörarnas
klagomål på att belysningsstolpar tas bort så svarar Morgan att inga andra kommuner har belysning
på en väg av Hålandavägens kaliber. Väg 1978 kommer att uppgraderas till en BK1 väg (BK1= 60
ton) mellan Verle och Gräfsnäs och åhörarna är oroliga över den tunga trafik som kommer att öka i
och med att vägen kommer att göras rakare och bärförstärkas vilket i sin tur kommer att innebära en
trafikfarligare situation för skolbarn mm som vistas vid vägen. Boel uppmanar den åhörare som
skickat in en skrivelse angående vägen att skicka in det som ett medborgarförslag till kommunen.
Bibliotekarie Elinor Johnsson informerar om meröppet på biblioteket i Skepplanda.
Elinor Johnsson informerade om att det finns ett meröppet bibliotek i Skepplanda som är öppet
mellan klockan 6:00 och 21:00 alla dagar året om. Där finns det även ett studierum som man kan
boka. För att få tillgång till det meröppna biblioteket så måste man komma dit en gång under dagtid
när det finns personal på plats och registrera sig för att få sedan få ett kort som ger dig inträde till
biblioteket under meröppettiderna. Under de 10 månader som projektet varit igång så har inget fall
av skadegörelse skett och Elinor har bara positiva erfarenheter att dela med sig av.

Föregående mötesanteckningar
Boel gick igenom föregående mötesanteckningar från den 9 oktober 2013.

Svar på tidigare frågor
Boel gick igenom frågor och svar från föregående möte.

Övrigt
Nya frågor och önskemål
Se bilaga nedan.
Åhörarna hade inga förslag på personer att bjuda in nästa möte som är den 8 oktober 2014.
De ville ha en återkoppling på om det påbörjats någon fiberförening. Aktuell status angående hur
det går med vägen står också på önskelistan.

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

MINNESANTECKNINGAR

3(3)

Ortsutvecklingsmöte Hålanda
Vår 2014

Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Hålanda
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet besvaras
av

Status/Svar

2013-10-09

Önskemål om en hundrasthage
någonstans i centrum av Hålanda
finns.

Sektor
Samhällsbyggnad

Hundrastgårdar har Ale kommun
infört endast i tätbebyggda
områden. Hålanda är ej ett
tätbebyggt område och kommunen
har ingen mark där.
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