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Datum och tid 2014-04-15, 19:00-22:30 

Plats Skepplanda Bygdegård 

Presidium Sven Rydén (AD),  ordförande 
Jonny Sundling (V), 1:e vice ordförande 
Klas Nordh (FP), 2:e vice ordförande 
 

Sekreterare Lisbeth Sjöström 

Inbjudna Pernilla Rokosa, infrastrukturchef 
Beata Åhall, trafikingenjör 
Ivar Alvarsson, ordf. Skepplanda vägförening 
Christer Norberg, vägansv.  Skeppl. vägförening 
Hans-Olof Torbjörnsson, ordf. Bygdegårdsför. 
Björn Järbur, kommunchef 
Lotti Klug, brott- o säkerhetshandläggare 
Thomas Berggren, VAKNA-projektet 
Per Persson, fibersamordnare Ale-Lilla Edet 

Antal övriga mötesdeltagare 80 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda 

Inledande presentation 

Presidiets ordförande Sven Rydén hälsade alla välkomna till vårens ortsutvecklingsmöte. Han 
presenterade de inbjudna samt berättade om dagordningen för kvällen. Han uppmanade även 
deltagarna att fylla i den enkät som låg utlagd på alla bord.  

Svar på tidigare frågor 

Det fanns inga obesvarade frågor från höstens ortsutvecklingsmöte. 

Extra insatt fråga om att bredda vägen från Albovägen upp till 
panncentralen 

Pernilla Rokosa, infrastrukturchef och Beata Åhall, trafikingenjör presenterade ett 
tjänstemannaförslag till trafiklösning. Förslaget innebär en breddning av vägen från Albotorget 
upp till panncentralen. En livlig diskussion uppstår. Efter 1 tim avslutar presidiet diskussionen 
med att säga att ämnet är i högsta grad intressant samt ber åhörarna att skriva ner sina 
synpunkter i frågan på utlagd enkät. 
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Skolrådet på Gunnarsgårdens förskola uppmanar åhörarna att skriva under  den 
namninsamling som de startat. Texten på namninsamlingen är: Som ni kanske läst i Alekuriren 
vecka 11 så har kommunen förslag på att bredda vägen från Albotorget upp till panncentralen. 
Detta för att slippa all trafik på Odalvägen fram till badhuset. Det innebär att vägen kommer 
gå förbi Gunnarsgårdens förskola. Detta tycker vi är OACCEPTABELT!!!! All trafik till och 
från badhuset samt all tung trafik kommer då gå förbi förskolan. 
Utomhusmiljön kommer bli sämre för våra barn. Vad händer om något barn får upp grinden 
och tar sig ut på vägen? 
Därför ber vi er att skriva under denna namninsamling 
 

Hans-Olof Torbjörnsson presenterar Bygdegårdsföreningens 
verksamhet och den renovering som gjorts 
 
Hans-Olof berättade om de senaste 10 årens renovering av bygdegården. Han berättade även 
att huset ägs av en ideel förening som består av 80-90 medlemmar. Medlemsavgiften är  
100:-/medlem och år. Bygdegården kan bokas för olika sammankomster på tel: 070-8509230. 
 

Björn Järbur, kommunchef i Ale, presenterar sig 
 
Björn inledde med att be mötesdeltagarna om 3 ämnesområden som han ska prata kring. De 
föreslår: 

1. Framtiden för Ale 
2. Skolan 
3. Äldreomsorgen 

Framtiden för Ale: 
Björn anser att Ale har de bästa förutsättningarna i Västsverige genom Bra väg, Byggbar mark 
samt Bra priser. Det är viktigt att vi fångar framtidsperspektivet genom att förtäta våra 
centralorter där kommunens fokus är Nödinge och Älvängen. Det är också viktigt för 
Skepplanda att bli större och de yttre förutsättningarna finns. Skepplanda är faktiskt den ort i 
Ale som växter procentuellt mest! 
 
Fråga: Om Skepplanda växer får vi då behålla vårdcentralen? 
Svar: Denna fråga ligger utanför kommunens kontroll. 
 
Skolan: 
Björn Järbur är inte tillfreds med skolans resultat i Ale. För att ändra på detta måste vi bryta 
den negativa spiralen, vi måste utgå från de som finns i klassrummen, det ska vara en glädje att 
gå till jobbet! ” I Ale skolor vill vi lära oss mer”. 
 
Fråga: Hur många outbildade lärare finns i Ale kommun? 
Svar: 92% av Ales lärare är behöriga lärare – Det är viktigt med kompetens! 
 
Fråga: Vad gör ni för barnen som haft en massa olika lärare? Vad gör vi åt de akuta    
             problemen i skolan? Hur gör ni för att behålla de kompetenta lärarna? 
Svar: Vi måste skapa en annan organisationskultur, man behöver känna engagemang samt  
          skapa förutsättningar för att växa och trivas på sitt arbete. Detta ska leda till att  
          pedagoger och rektorer stannar kvar. 
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Fråga: Innebär detta fler rektorer med delat ledarskap? 
Svar:  Detta är inget som arbetas med idag. 
 
Fråga: Varför har vi så många lärare och rektorer som slutar? 
Svar: Vi har försökt med högre löner. Skolan måste ses som en attraktiv arbetsplats genom  
         ändrad attityd och inställning. 
Någon av åhörarna kommer med förslaget att ge de lärare som vill jobba i Ale gratis 
pendlarkort. 
 
Äldreomsorgen: 
 
Björn Järbur anser att Backavik är ett fantastiskt äldreboende, de andra är bra men inte lika 
bra. När vi tittat på hur de äldre själva vill bo så svarar största delen att de vill bo kvar hemma. 
 
Fråga: Kommunen behöver lägga krut och pengar på att ge äldre människor bra mat, detta 
genom att utöka antal tillagningskök i kommunen. 
Svar: Att utgå från brukarens behov och önskemål har högsta prioritet. Planer finns på att 
utöka antal tillagningskök tex på Klockarängen. 
 
Fråga: Är Klockarängen enbart till för dementa? 
Svar: Ja, det är ett demensboende. 
 

Information från Lotti Klug, kommunens brott- och 
säkerhetshandläggare 
 
Lotti har arbetat med brott- och säkerhetsfrågor i Ale kommun under 10 år. Hon betonade 
vikten av Grannsamverkan. Det finns idag 136 grannsamverkansgrupper i Ale, varav 19 i 
Skepplanda. Bästa brottsförebyggande rådet ÄR EN GOD GRANNE! 
Lotti Klug träffas på telefon 0704-320 121.  
 

Information från Thomas Berggren, VAKNA-projektet 
 
VAKNA-projektet har pågått i 10 år. Det mest kända projektet är troligtvis Festivalborg som 
VAKNA arrangerat under 8 år. Varje år träffas/umgås samt roar sig 7- 800 skötsamma 
ungdomar. 
Vi måste skapa alternativ! Vi måste utbilda oss så att vi ”hänger med” våra ungdomar! 
Projektet arbetar med att få med företagen ocht föreningarna i Ale. Föreningar kan ansöka om 
medel från kommunen. Våra barn och barnbarn är framtiden! 
Thomas Berggren träffas på telefon 0704-320 220. 

 
Fråga: Hur kan vi föräldrar aktivt hjälpa till? 
Svar: Försök att vara en bra förebild. Köp aldrig ut! 
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Information från Per Persson, fibersamordnare i Ale- och Lilla 
Edets kommun 
 
En förutsättning för att starta en fiberförening är att man är många hushåll annars blir det 
väldigt dyrt. För boende på landsbygden finns möjlighet att söka EU-bidrag som är  30-35% 
av kostnaden. Att tillhöra en fiberförening är ett sätt att göra sin ort och bostad attraktiv.        
I Skepplanda finns det idag 1 fiberförening med 181 hushåll. 
 
Fråga: Hur många är många hushåll? 
Svar: 150 – 200 hushåll. 
 
Fråga: Påverkas den mobila täckningen positivt eller negativt? 
Svar: Nej 
 
Fråga: Har vi fiber i Skepplanda? 
Svar: Ja, i Alebyggens fastigheter, kommunens anläggningar samt telestationen. 
 
Fråga: Trådlös fiber, är det något alternativ? 
Svar: Det är bra endast som en tillfällig lösning. 
 
Under mötet så delades broschyr med kontaktinformaton samt anmälningsblankett ut. 
Mailadress till Per Persson: www.ale.se.fiber. 
 

Övriga frågor 
 
Mötesdeltagarna hade  inga övriga frågor. 
 
Ordföranden Sven Rydén tackar för visat intresse samt betonar att det var särskilt 
roligt att så många yngre personer kommit till detta ortsutvecklingsmöte! 
 
 
 
 
 
 
 
Sven Rydén                                                       Lisbeth Sjöström 
Ordförande Sekreterare 

 

http://www.ale.se.fiber/
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Skepplanda 

Datum  

 

Ärende/Fråga 

 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

 

 

 

    

     

     

     

     

 


