
 

MINNESANTECKNINGAR 1(4)  
Ortsutvecklingsmöte: Bohus 
Höst 2016 

 

 

Datum och tid 2016-10-05, 19:00-21:00 

Plats Bohus servicehus, Bohus 

Presidium Inga-Lill Andersson, ordförande 
Lennart Dahl, 1:e vice ordförande 
Mohammed Bitar, 2:e vice ordförande 

Sekreterare Althea Hansen 

Inbjudna Mari Schönenberg, Enhetschef Kontaktcenter 
Björn Järbur, Kommunchef 
Dennis Ljunggren, Utbildningsnämndens ordförande 
Gustaf Nilvall, Gatuingenjör Sektor samhällsbyggnad 
Rolf Gustavsson, Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Emma Kronberg, Föreningsutvecklare 
Ulf Edelborg, Projektledare Riksbyggen 
 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

ca 80 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Bohus 
Inledande presentation 
Ordförande inleder mötet med att presentera presidiet och välkomna alla närvarande till mötet. 

Informerar även om det förändringsarbete som pågår för att förändra ortsutvecklingsmötets form i 
syfte att få en bättre och snabbare dialog med Aleborna. Kontaktcenter kommer att ta med sig de 
frågor som ej blir besvarade under mötet.  

Föregående mötesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte finns utlagt på Ale kommuns webbplats: 
ale.se/demokrati/ortsutvecklingsmöte/Bohus 

Nya ärenden vid dagens möte 
Ordförande tar upp ett medborgarförslag som kommit in till mötet och informerar om att 
medborgare gärna får lämna in förslag och synpunkter till Kontaktcenter.  
”I samklang med förslagen att utveckla Bohus till ett hälsocentrum. föreslår jag att Jennylund 
utvecklas med en motionscentral i anslutning till den ev. planerade upprustningen av Jennylunds 
idrottsplats. Anläggningens café skulle gemensamt kunna drivas av de föreningar som nyttjar 
Jennylund.  Motionscentralen skulle säkert locka utövare från kommuner runt Ale. I omgivningen 
finns  flera mil välfrekventerade vandrings/ridleder och motionsslingor.” 
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Ordförande öppnar upp för frågor då flera medborgare räcker upp sin hand för att få ordet:  

- ”Det är för kort parkeringstid, 1 h, i Bohus centrum. Man hinner exempelvis inte leka med 
barnen eller gå till frisören. Kan man utöka parkeringstiden? Jag önskar mer svar än att bara 
tex. bli hänvisad till Alebyggen.” 
 

- ”Angående framkomligheten i Jennylund och motionsslingan så är det svårt att komma 
fram då beläggningen inte är bra.”  
Svar: Ett bygglov för ny ridanläggning kom in i veckan. Förhoppningsvis löses 
framkomlighetsproblemet därigenom. Motionsslingan kommer antagligen att få spån.  
Grus kommer att läggas på de sanka partierna och en trafikingenjör kommer att se över 
parkeringen i området. Inom ett par veckor kommer det att byggas gång och cykelbana från 
Jennylund och isbanan. 
  

- Medborgare efterlyser en parkbänk på Skolvägen och Göteborgsvägen i Bohus. 

Kontaktcenter Ale kommun 
Ordförande lämnar över ordet till Mari Schönenberg som informerar om kontaktcenter. 
Kontaktcenter besvarar frågor och ger ut information om kommunens olika verksamheter samt 
bistår med handläggning i vissa ärenden. Kontaktcenter skall fungera som den första kontakten in i 
kommunen för medborgaren och prioritet är att kunden får svar direkt, om ej svar kan erhållas 
direkt skall frågan skickas vidare till rätt tjänsteman.  

Projekt Tryggare Ale 
Ordförande lämnar över ordet till Kommunchef Björn Järbur och Utbildningsnämndens 
ordförande Dennis Ljunggren som berättar om projektet Tryggare Ale. Björn Järbur berättar att 
trygghet är en viktig fråga och arbetet kring projektet kommer att ligga till grund för 
planeringsarbete de kommande åren. Presentationen nämner vad kommunen gör idag; En lust att 
lära och bättre resultat i skolan, stadsplanering, grannsamverkan, samverkan med polisen, 
nattvandring och trygghetsvandring samt social kartläggning.  
Deltagare på ortsutvecklingsmötet får även besvara en enkät om otrygghet där fokus ligger på 
kvällar och nätter i de olika orterna i kommunen. Deltagare får möjlighet att ge egna förslag på vad 
som skulle öka tryggheten. Sammanställningen från samtliga ortsutvecklingsmöten kommer att 
läggas ut på ale.se när den är färdigställd och återkopplas senast på nästa ortsutvecklingsmöte våren 
2017.  

Se bilaga för presentationen om trygghet för dig.  

Fixa min gata 
Ordförande lämnar över ordet till gatuingenjör Gustaf Nilvall som informerar om Fixa min gata. 
Via fixa min gata kan kunden enkelt via datorn gå in på hemsidan för att rapportera fel i 
närområdet. Kunden får möjlighet att själv lägga in eventuella bilder samt ange exakt adress på 
karta. Kunden kan även skapa sin egen inloggning för att få uppdatering om problemet direkt. Har 
kunden ej möjlighet att själv gå in och rapportera fel via fixa min gata på datorn kan medborgare 
kontakta Kontaktcenter via telefon för att få hjälp att rapportera.  

Gustaf Nilvall öppnar upp för eventuella frågor: 

- ”Asfaltering efter fiber i Bohus och Surte är ej klar?” 
Svar: Kommunen var inte förberedd på den expansiva mängd av asfaltering som behövdes 
göra efter fiberläggningen. Våra asfaltsentreprenörer har kört så fort det går men 
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fiberläggarna har varit snabbare. Det sista ska vara klart under veckans slut. 
  

- ”Kan vi få en statusrapport gällande övertagande av kommunalt huvudmannaskap av 
vägarna?” 
Svar: Vi har besiktat vägar i Bohus och Surte och väntar på rapporten. Vägförening skall 
kallas in på möte för att diskutera pris. Det är frivilligt om vägföreningar vill bli övertagna. 
En sån här process kan ta upp till flera år. Nödinge och Älvängen är prioriterat från 
politiskt håll. 
 

- ”Asfalteringen på Skårdalsvägen efter fiberläggning är fördröjd på grund av att det skall 
bytas belysningsstolpar? 
Svar: Vid inventering av belysningsstolpar förra sommaren stod det klart att det var sämre 
än vad man trodde. Under nästa år skall belastningstopparna bytas ut, men på 
Skårdalsvägen behövs även belysningskabel ersättas. Kommunen har fört en dialog med 
vägförening angående detta och arbetet kommer förhoppningsvis att påbörjas under nästa 
vecka.” 

 Se bilaga för presentationen om fixa min gata. 

Riksbyggen om nybyggnation i Bohus 
Ulf Edelborg informerar om det nybygge som kommer att startas på Skårdalsvägen 17. Ett 
åttavåningshus med 36 lägenheter kommer att byggas. Försäljning av lägenheterna kommer att 
startas nästa år och vid frågor kontaktas Riksbyggen. 

Föreningsutvecklare Ale 
Ordförande lämnar över ordet till Emma Kronberg som informerar om sitt jobb som 
föreningsutvecklare i Ale. Emma Kronberg berättar att med hjälp av näringslivet kan vi skapa ett 
mer levande samhälle med aktiviteter samt hjälpa föreningar att utveckla sig själva och samhället.  
Emma informerar om Open Court som innebär att det finns öppen verksamhet som är gratis för 
ungdomar att besöka och deltaga i. Emma berättar även om appen ”ung i Ale” som finns att ladda 
ned till smartphones där man kan hitta information om vad som händer i Ale. Emma Kronberg 
avslutar med att berätta att hon gärna tar emot tips och bidrag från medborgarna i form av 
sportutrustning, lokaler och bemanning.  

Nya frågor 
Ordförande tackar samtliga gäster för sitt deltagande och presentationer och öppnar upp för 
avslutande funderingar och frågor från medborgarna. 

- ”Om man kan hitta ett ställe där man knyter ihop föreningar med olika åldersspann där 
man umgås över generationerna, tror jag att den upplevda känslan av trygghet skulle öka. 
Jag tror även att ett sånt engagemang skulle vara uppskattat av många invånare i 
kommunen.”  
Svar: Brott- och säkerhetshandläggare på kommunen arbetar med den frågan och har 
dialoger med olika föreningar där de diskuterar förslaget. 
 

- ”Det verkar som att det är många arbetare som slutar i kommunen, exempelvis 
socialsekreterare. Varför är det så? Är det ett dåligt arbetsklimat i kommunen? 
Svar: Mycket kort finns det olika anledningar till att olika yrkesgrupper slutar. Exempelvis 
behövs det just nu en stor del av landets socialsekreterare på Migrationsverket. Generellt 
har vi inte en dålig arbetsmiljö på kommunen, vi arbetar ständigt med att förbättra miljön.  
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Avslutning 
Ordförande tackar för kvällen och avslutar höstens ortsutvecklingsmöte.   

 

__________________    _________________ 

Inga-Lill Andersson            Althea Hansen 

Ordförande                     Sekreterare 



 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte 

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Bohus 

Datum Ärende/fråga Frågan besvaras av Status/svar Plats för anteckningar 

2016-10-05 -”Det är för kort parkeringstid, 1 h, i 
Bohus centrum. Man hinner 
exempelvis inte leka med barnen eller 
gå till frisören. Kan man utöka 
parkeringstiden? Jag önskar mer svar än 
att det tex. Bli hänvisad till Alebyggen.” 

 Kontaktcenter tar med sig frågan och 
förmedlar till rätt tjänsteman för svar.  

 

2016-10-05 Medborgare efterlyser en parkbänk på 
Skolvägen och Göteborgsvägen i 
Bohus. 

 Kontaktcenter tar med sig frågan och 
förmedlar till rätt tjänsteman för svar. 

 

     

     

     

 



Ale - Lätt att leva

Tryggare Ale
Bohus - 5 oktober 2016

2016-10-20



Ale - Lätt att leva

Tryggare Ale

Syfte: Otrygghet är en allt viktigare fråga för många människor. 
Kunskap om vad var en tycker är ett viktigt underlag för politik 
och förvaltning i det fortsatta planeringsarbetet för de 
kommande åren 

2016-10-20 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva

Tryggare Ale
Cirka 1 timma dialog och workshop med kommunledningen

1. Därför är trygghet viktigt! Vad gör vi idag?"
2. Enkät
3. Basfakta
4. Workshop "Vad skapar min trygghet?"
5. Hur arbetar vi vidare/Återkoppling

2016-10-20 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva

1. Därför är trygghet viktigt! Vad gör vi idag
• Lust att lära – bättre resultat i skolan
• Stadsplanering
• Grannsamverkan
• Samverkan med polisen
• Nattvandring
• Trygghetsvandring
• Social kartläggning

2016-10-20 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva

2 Enkät
Fyll i enkäten individuellt

2016-10-20 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva

3 Basfakta

2016-10-20 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva

Bilbränder Malmö

2016-10-20 Ale växer



Ale - Lätt att leva

Konstaterat fall av dödligt våld i Sverige 2002 - 2015

2016-10-20 Ale växer
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Ale - Lätt att leva

Brott mot enskild person 2005 - 2014

2016-10-20 Ale växer

Källa: NTU 2015 



Ale - Lätt att leva

Tabell 5. Uppfattning om huruvida antalet brott har ökat de senaste tre 
åren, enligt NTU 2006– 2015. Andel som uppger att de tror att antalet 
brott har ökat kraftigt/något de senaste tre åren, i procent av 
befolkningen, hela riket

2016-10-20 Ale växer
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Ale - Lätt att leva

5 års statistik för Ale kommun

2016-10-20 Ale växer
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5 års statistik för Bohus

2016-10-20 Ale växer
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Ale - Lätt att leva

4 Workshop
Arbeta 3-4 personer och diskutera under 15 minuter vilka 3 åtgärder 
som bäst svarar mot påståendet
”Vad skapar min trygghet i Ale

Dokumenteras i rubriker på A4 papper

2016-10-20 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva

5 Fortsatt arbete/Återkoppling
• Resultatet för samtliga 10 ortsutvecklingsmöten sammanställs
• Resultaten tas med i det fortsatta arbetet i kommunen och 

tillsammans med polisen

• Återkopplas senast på kommande ortsutvecklingsmöten våren 2017

2016-10-20 Presentationens namn



En nationell e-tjänst för felanmälan i 
stadsmiljön tillgänglig för alla



Så här arbetade vi tidigare



Så arbetar vi idag



Så här funkar det



Kommunjämförelse september 2016



”Så här enkelt använder du tjänsten 
FixaMinGata”

https://www.youtube.com/watch?v=H5knzdalYI0


Frågor
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