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Ortsutvecklingsmöte i Nödinge 

Inledande presentation 

Sven och Maj hälsar alla välkomna till dagens möte i teatern på Ale kulturrum. 

Föregående mötesanteckningar 

Mötesanteckningar fmns på www.ale.se 

Svar på tidigare frågor 

Svar på tidigare frågor finns på www.ale.se 



Nya ärenden vid dagens möte 

Bostadsproduktion och social hållbarhet 

Johan Redlund vd för Alebyggen pratar om bostadsproduktion och social hållbarhet. Hur löser vi 
bostadsfrågan som är en utmaning för hela landet och inte minst för en kommun så nära 
Göteborg som Ale kommun. Alebyggens affårside är; Alebyggen ska erbjuda ett attraktivt 
bostadsalternativ anpassat till varje livssituation för dagens och morgondagens hyresgäster, ska 
skapa hemlängtan och möta morgondagens behov på ett engagerat sätt. 

Det råder en stor bostads brist i kommunen så som i många andra kommuner med en stark 
befolkningstillväxt. Det krävs samordning mellan kommun och bolag för att möta behoven. 
Projekt pågår i hela kommunen. I Nödinge funderar Alebyggen på att klyva de stora gårdarna på 
Klöverstigen, så att det kan byggas fler lägenheter. Vimmersjön, Pernillas väg, gymnasiekullen samt 
panncentralen är också föremål för nya byggnationer. 

Utmaning är att alla kommuner och byggbolag vill bygga samtidigt, detta innebär att byggresurserna 
är fullt uppbokade och priset rasar iväg uppåt. 

För att få en bra utveckling för Nödinge behöver kommunen få en utveckling som innebär att 
klöverstigen mer hänger ihop med torget, det behövs mer dynamik. Att föredra är en mix mellan 
bostadsområde och handel. Olika målgrupper behöver komma in på bostadsmarknaden för att 
hitta en bra kombination av invånare i ett bostadsområde. 

Önskemål om mer parkeringsplatser kom upp under mötet. Alebyggen räknar med 0,6 
parkeringsplatser per hushåll när dom bygger nytt. Det nya lägenheterna Alebyggen bygger på 
Norra Klöverstigen får samsas om de parkeringar som finns i området. 

Föringsliv, aktiviteter för alla 

Emma Kronberg, föreningsutvecklare för Ale Fritid, pratar om sitt uppdrag som ska vara utåtriktat 
och bl.a. verka för att knyta ihop föreningslivet i större utsträckning med invånare och företag. 

Emma informerade om några av de saker som hon jobbar med; 

Open Court 
Vecka 40 har det startat ett nytt projekt OPEN COURT- som ger ungdomar i åldern 13-18 år 
chansen att testa på idrotter gratis. Projektet sträcker sig över hela läsåret. Tre idrottshallar är öppna 
tre olika dagar i veckan, då olika föreningar finns på plats för att låta ungdomarna testa deras idrott. 
Varje aktivitet pågår mellan kl 16.30-18.00 i Ale Kulturrum, Nödinge på måndagar, 
Skepplandahallen, Skepplanda på onsdagar och Bohushallen, Bohus på torsdagar. Alla aktiviteter 
läggs upp i appen Ung i Ale och kommuniceras också via Instagram-kontot Open Court Ale. 

Fritids banken 
Emma talar om Fritidsbanken, som fungerar som ett bibliotek där alla kan låna idrottsutrustning 
gratis, gäller alla åldrar. Syftet med att starta en Fritidsbank i Ale är att kostnaderna kopplade till 
idrott ska minska och att skapa möjligheter för fler kommuninvånare att ta del av det fritidsutbud 
som finns i Ale. Fritidsbanken bidrar också till ett hållbart samhälle, då begagnad utrustning kan 
skänkas till Fritidsbanken och återanvändas i större utsträckning. 



F öreningscertifiering 
Kommunen har för avsikt att påbörja ett arbete med en typ av föreningscertifiering som främst 
riktar sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Certifieringen ska vara ett sätt att 
säkerställa kvaliteten och bidra till att utveckla och stärka verksamheten som bedrivs i föreningarna. 

Samverkan mellan idrottsklubbar 
Claes Berglund Alafors IF och Magnus Olofsson Nödinge SK talar om samverkan mellan Ahlafors 
IF och NSK Fotboll, Under senare år har det blivit allt svårare för klubbarna inom Ale kommun 
att få ungdomarna att fortsätta med fotboll. De bästa försvinner till klubbar utanför kommunen, 
många väljer andra fritidsintressen, eller i sämsta fall inga fritidsintressen alls, de som blir kvar 
räcker inte till för att inom klubben bilda eget lag. Därför har Alafors IF och Nödinge SK bildat ett 
lag som heter Ale United, pojk och flicklag från 14 år. Syftet är att spelarna är kvar i sin 
moderförening, kan spela i alla lag i den egna föreningen och alla lag i Ale United. Ger breda 
trupper som gör det möjligt att fortsätta på "sin nivå". Mindre utslagning, fler idrottar längre, 
målsättning, 80 % av 14-åringarna ska vara kvar i Ale United när dom är 19 år. Klubbarna jobbar 
även med integration där man tillsammans med nyanlända ungdomar som bor på Spinneriet i 
Alafors har nu bildat laget Ale United integration. Laget har som mål att slussa ut ungdomarna i 
befintliga lag. 

Vad är trygghet för dej? 
Workshop med efterföljandediskussioner. Politiker .från kommunledningen och kommunchef Björn Järbur deltar. 

Kommunalråd Paula Örn inleder med att prata om trygghet och vad som skapar trygghet. Hur kan 
Ale bli en tryggare plats?. Det är skillnad på faktisk trygghet och verklig trygghet menar Paula. 
Statistiskt sjunker brottsligheten i Ale, men vi kan aldrig ta bort känslan hos de som upplever en 
motsatt känsla. Därför är trygghet viktigt! Paula pratar om vad kommunen gör idag för att skapa en 
ökad trygghet. Hon nämnde Lust att lära- som är ett projekt för bättre resultat i skolan, 
stadsplanering, grannsamverkan, trygghetsvandringar och social kartläggning. 

Vid kaffet och kanelbullen får miitesde!tagarna arbeta i workshop, 3-4 personer diskuterar i ca 15 minuter om 
vilka tre åtgärder som bäst svarar mot påståendet; 
"Vad skapar min trygghet i Ale".
Mötesdeltagarna fick även möjlighet att fylla i en blankett med frågor om hur de upplever trygghet i Ale kommun 
och var det upplever sig trygga respektive otrygga. 

Kommunledningen, tjänstemän och ledande politiker fanns på plats för att svara på frågor från 
mötesdeltagarna. Resultatet från samtliga 10 ortsutvecklingsmöten kommer att sammanställas och 
resultatet tas med i det fortsatt arbetet i kommunen. Återkoppling kommer att ske under våren 
201 7 på ortsutvecklingsmötena. 

Kommunchef Björn Järbur visar diagram på olika typer av brottsstatistik rörande Ale kommun de 
senaste fem åren. Deltagarna vid ortsutvecklingsmötet diskuterar efter redovisningen kring den 
upplevda tryggheten i Nödinge och vad de anser att kommunen borde bidra med för att lösa 
problematiken. 

Mötet avslutas med att Sven och Maj tackar alla mötesdeltagare för dagens möte och 
önskar alla på återseende till våren. 
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Hösten 2016 Vem städar utanför Ale Kulturrum, det 
är mycket skräp som ligger, fimpar och 
annat. Kan man städa lite oftare? 
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