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Datum och tid 2014-04-16, 19:00-21:00 

Plats Starrkärrs bygdegård, Starrkärr 

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

Sekreterare Linn Snarset och Anna Sahlberg 

Inbjudna Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande 
Per Persson, Bredbandssamordnare. 
 

Antal övriga mötesdeltagare 75 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda 

Inledande presentation 

Presidiets ordförande, Sune Rydén hälsade alla välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han 
presenterade presidiet, sekreterarna och inbjudna gäster. 

Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötes anteckningar finns utlagda på Ale kommuns hemsida ww.ale.se. 

 

Per Persson, kommunens systemtekniker informerade om fiber 
teknik 

Kommunens bredbandssamordnare Per Persson informerar om- och kring bredband med 
fiberoptik. Starrkärr har en aktiv bredbandsförening som heter http://starrkarrsfiber.se/ där 
man kan anmäla sitt intresse. Grundarna till föreningen deltog på mötet. Målet är att, om 
önskan finns, gräva ner glasfiberkablar som skickar ljus i mycket hög hastighet. Kabeln anses 
vara mycket hållbar och ha lång framtida brukbarhet. Det skall minska kostnaden för digitala 
tjänster och öka kapaciteten för användarna. Fiberområdet bör inkludera cirka 150-200 
stycken hushåll. Per Persson vill att intresserade användare skall anmäla sitt intresse på 
kommunens web-plats eller till respektive lokal fiber förening. Kommunen kan hjälpa till med 
samordning och rådgivning. Per Persson hävdar att ”fibertåget går nu” och att hoppa på det 
senare kan vara mindre ekonomiskt fördelaktigt. Fiber är, hävdar Per, framtidens infrastruktur. 
Markägarna och fiber-föreningarna måste tillsammans komma överens och ledningar måste 
märkas ut så att de inte grävs av. Hur och om markägaren skall kompenseras vid skada på en 
ledning måste föreningen diskutera. Fiber-föreningarna bör även ha en finansieringsplan som 

http://starrkarrsfiber.se/
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är godkänd av alla medlemmar. Per berättar att fiberföreningar kan ansöka om EU-bidrag för 
att finansiera en del av kostnaden. Tidigare har bidragit varit på 30-35 procent av föreningens 
kostnad.  

Cykelvägar 

Mikael Berglund presenterade kommunens planer för cykelvägar. Enligt Berglund satsar 
Trafikverket pengar på cykelvägar enligt en nationell trafikplan, och om det finns pengar att 
söka skall Ale kommun vara i framkant och lämna in ansökningar omgående. Målet är att hela 
Alesträckan skall bli cyklingsbar. Aktuellt är tre sträckningar där samtliga är i stort behov av 
cykelvägar, t.ex. sträckan från församlingshemmet i Kilanda till Hultasjön, samt sträckan från 
Alafors till Starrkärr. Även området  från Kronogården till Starrkärr som har byggstart 2015. 

400 kW-ledning 

Ordförande hade bjudit in Svenska kraftnät hade fått en inbjudan till att närvara, men dom 
tackade nej. Mikael Berglund informerade om kommunens syn. Frågan är var ledningen skall 
dras. Kan den dras i Älven?  Berglund sa att detta ej var möjligt även om det varit uppe till 
förslag. Ledningen måste grävas ner alternativt att man hittar en annan sträckning. Dock sa 
Berglund att Svenska kraftnät borde kunna använda befintligt sträckning. Berglund med parti, 
Moderaterna och allianspartierna tillsammans med oppositionen, har skickat ett brev till 
energi- och infrastrukturministern där man ifrågasätter varför ingen analys om samhällsnytta 
gjorts med anledning av 400kilowattledningen.  

Jörgen Sundén, kommunens exploateringschef 0303-333400, kan kontaktas om någon får in 
mer information från annan källa.  

Vindkraft 

Det har fattats beslut om att vindkraftsplanen skall förändras och område C, D och E skall 
lyftas ut. Nu är planen ute på utställning, för att sedan lämnas till fullmäktige. Varför har 
kommunen ändrat inriktning? Det var frågan som ställdes av flera åhörare. Mikael Berglund 
tyckte att det hade inkommit vidare information om avstånd, buller, nya rapporter som måste 
tas med i beräkning. Vid frågan om han kunde precisera den nya information som inkommit 
gavs inga exakta svar utan han lyfte fram vikten av ett långsiktigt perspektiv. Målsättningen var 
dock att beslut skulle fattas innan valet i höst. Hur markägare blir berörda och i frågan om 
redan konfiskerad mark p.g.a. planerat bygge kvarstod. Det fanns även ett färdigt förslag från 
en mötesdeltagare på en alternativ plan. Hon hade en lista som mötesdeltagare kunde skriva 
på.  

Övrigt 

Vad händer övrigt i kommunen? Frågade sig Mikael Berglund. Kronogården är under 
planläggning. Älvängen ”går på knäna”, det behöver komma in fler som handlar och utnyttjar 
service och tjänster.  Handelsplatsen i Älvängen är fulltecknad.  

Intresset för kommunen har ökat, fler flyttar in. Mätningarna visade på ett positivt resultat 
p.g.a. bl.a. 45an. Västtrafik visade på ökad pendling.  
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Hur ser det ut med hyresrätter och bostadsrätter i Alafors? Planer finns för båda. I 
kronogården byggs det  har Alebyggen köpt 36 lägenheter i "Bo klok" hus av Skanska. Det 
byggs också BO Klok hus i Kronogården som säljs som bostadsrätter.. Vid gamla busstorget 
skulle det byggas bostadsrätter. Och i Alafors, Furulundsområdet byggs 24 lägenheter i  s.k. 
"Kombohus" plus 15 radhus som bostadsrätt. Någon i publiken efterfrågade billigare boende 
för ungdomar med standard som de kunde ha råd med.  

Nya frågor och önskemål 

Hur vindbruksplanen blir efter samråd. Hur markägarna blir påverkade av framtida 
vindkraftsbyggen?  

 

Nästa möte 

22 oktober. 

 

Sune Rydén Linn Snarset och Anna Sahlberg 
Ordförande 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 

2014-04-16 

 

 

 

Vad händer med vindbruksplanen? SBN Vindbruksplanen är under utredning 
så vidare beslut kommer att fattas om 
hur det blir.  

En deltagare har en 
alternativ lista som 
mötesdeltagarna kunde 
skriva på. 

     

     

     

     

 


