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Datum och tid Tisdag 2012-10-16, kl. 19:00-21:00 

Plats Starrkärrs Bygdegård 

Presidium Sune Rydén, ordförande 
Catharina Eliasson, 1:e vice ordförande 
Jan Skog, 2:e vice ordförande 
 

Sekreterare Rune Strömberg, Sektor Samhällsbyggnad 

Inbjudna Morgan Wester, Trafikverket 
Lars Gustafsson, Centrumpåle AB 
Laila Ekman, Verksamhetschef Miljö 
Mikael Berglund, KS ordförande 

Ca 50 personer. 

 
 

 
 

  

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda 

Inledande presentation 

Presidiets ordförande, Sune Rydén hälsade alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han 
presenterade presidet, sekreteraren och de inbjudna gästerna. 

Föregående mötesanteckningar 

Minnesanteckningar från föregående möte finns utlagda på Ale kommuns hemsida 
www.ale.se. 

Centrumpåle AB, presentation av verksamheten 

Fabrikschef Lars Gustafsson i Kållanda informerade om företagets historia, nuvarande och 
kommande produktion av armerade betongpålar för grundläggning. Företaget har 17 anställda 
och en årlig omsättning på ca 60 mkr. 

På en fråga om arbetstider, svarade Lars Gustafsson att man jobbar inom normalarbetstiden 
06:00 – 18:00.  

http://www.ale.se/
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Han informerade också om att de har kapacitet för en utökad produktion, men att det inte 
skall behöva innebära vare sig skiftarbete eller att man behöver ta mer mark i anspråk. 

Lars uppmanade deltagarna att ta kontakt med honom på 0761-10 19 80 om man framöver 
har frågor. 

 

Trafikverkets aktuella frågor 

Morgan Wester från Trafikverket, informerade om pågående och aktuella projekt som berör 
kommundelen: 

 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Grunneutfarten 

 Grunne – Kilanda är med i bärighetsplanen och skall beläggas inom 
några år. 

 Livrevägen finns med i planen och projekteras för att klassas om till 
BK1. 

 Även Kvarnabovägen finns med i bärighetsplanen. 

 GC-väg mellan Älvängen och Starrkärr byggs troligen 2015. 

Morgan Wester besvarade en del direkta frågor från mötesdeltagarna. 

Utfyllnad i Kollanda mosse, information om ärendegången 

Miljöchef Laila Ekman informerade om ärendets gång och att det är Länsstyrelen som tagit 
beslutet. Mötesdeltagarna visade ett stort intresse och var kritiska till länsstyrelsens hantering 
och beslut i ärendet. Man var också kritiska till att Samhällsbyggnadsnämnden inte överklagade 
länsstyrelsens beslut. Däremot poängterades att man inte hade något att invända mot 
miljöinspektörernas handläggning av ärendet. 

Man ville veta om den cement och asfalt som tippats i mossen och som dokumenterats på 
bild, har tagits bort. 

                                  

Kommunalrådet Mikael Berglund informerar 

 När det gäller den omdiskuterade 400 kV-ledningen genom kommunen, har Mikael 
försökt att få hit energiministern Anna-Karin Hatt. Hon har genom sin 
departementssekreterare meddelat att hon inte kan komma. Tillsammans med andra 
berörda kommuner, kommer man från Ale att jobba vidare med ärendet. 
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 Målsättningen har varit att översiktsplanen skulle tas direkt efter sommaren. Nu ser det 
ut som att den kommer att tas nästa höst. Av det skälet kommer man att bryta ut och 
hantera vindbruksplanen innan övesiktsplanen. 

 Som svar på när motorbanan i Kilanda kommer till stånd, informerade Mikael att 
företaget först måste ha tagit ut täktmaterialet, för att få den ”grop” som man har 
tänkt göra motorstadion i. 

 

Nästa möte, förslag på frågor 

Det fanns önskemål om att handläggare från Länsstyrelen kommer till ortsutvecklingsmötet 
nästa gång. 

 

Avslutning 

Ortsutvecklingsmötet avslutades ca 21:15. 

 

 
___________________   ______________________ 

Sune Rydén, ordförande   Rune Strömberg, sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr-Kilanda 

Datum  

 

 

Ärende/Fråga 

 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

 

 

    

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

 


