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Datum och tid 2014-04-09, 19:00- 

Plats Folkets hus, Nol 

Presidium Rose-Marie Fihn, ordförande 
Monica Samuelsson, 1:e vice ordförande] 
Christer Holgerson, 2:e vice ordförande] 
 

Sekreterare Mattias Lundin 

Inbjudna Lotti Klug, Brotts- och säkerhetssamornare 
Per Persson, Fibersamordnare 
Gustaf Nilvall, Driftschef 
Elena Fridfelt, ordförande i 
Utbildningsnämnden 
Dennis Ljunggren, vice ordförande i 
Utbildningsnämnden 

Antal övriga mötesdeltagare 37 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Nol 

Inledande presentation 

Medlemmar i presidiet och den nya sekreteren presenterar sig.   

Rose-Marie nämner att skolan skall tas upp i kväll .Därför är utbildningsnämndens ordförande 
och vice ordförande här i kvälll.   

Föregående mötesanteckningar 

 

Information från Per Persson 

Pelle börjar med att berättas om olika varianter på bredband; ADSL (via telefonnätet), 4G 
(mobilt) och fiber. Pelle jobbar med fiberbredband.  

Pelle förklarar fördelarna med fiber. Det är bland annat driftsökert, har hög kapacitet, är tryggt 
och möjliggör perfekt TV-mottagning. 

Vidare berättar Pelle om vilkas möjligheter som finns för att få fiber till sitt hem. Det finns 
flera aktörer. För att kunna få fiber måste flera gå ihop för att få ner kostnaden. Man kan bilda 
en fiberförening i detta syfte och ansöka om EU-bidrag. Pelle kan hjälpa till med att dra igång 
ett projekt med en fiberförening.   
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Pelle kan kontaktas på tel nr. 0303-33 00 90 eller per.persson@ale.se 

 

Information från Lotti Klug 

 Lotti Klug berättar om grannsamverkan. ”Det ska vara svårt att vara tjuv i Ale! ” är hennes 

ledord. 

 

Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten. 

 

I Ale finns 135 stycken grannsamverkanområden, därav 10 i Nol. 

 

Man behöver inte starta en förening för att bilda ett grannsamverkansområde. Området 

skall ha en kontaktperson som är länk mellan de boende och kommunen. 

 

För att starta upp grannsamverkan ring Lotti på 0704-320121. Det kostar inget att få hjälp 

av henne. 

 

Lotti berättar lite om brottsligheten i Ale 

Nödinge är den ort  som är mest utasatt för brott. I Nol har antalet anmälda brott minskat 

från 294 till 184 från 20112 till 2013. 

 

Viktigt att polisanmäla brott annars syns de inte i statistiken! 

 

Problemen i Ale 

*Nära storstad 

*Organiserad brottslighet som gör brott  när de passerar Ale 

*Missbrukare som finansierar sitt missbruk genom brottslighet. 

*Ungdomsbrott som olovlig mopedkörnjing, klotter och vandalisering. 

 

Om du har blivit utsatt för brott kan du kontakta Ale Brottsofferjour, ”Ale BOJ”, som nås 

på 0303-330644.   
 

 

Information från Gustaf Nilvall 

Gustaf  berättar om felanmälan ”Fixa min gata” som finns på ale.se. Där kan man anmäla fel 
på utemiljöer.  

Gustaf visar på hemsidan hur det går till att göra felanmälan.  Det är dock bara kommunens 
gator som kan fixas på det här viset. Det kan vara fastighetssägare som är ansvariga för potthål 
på parkeringar och dylikt. 

 



MINNESANTECKNINGAR 3(7) 

Ortsutvecklingsmöte Nol 
 Vår 2014 
 

 
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se 

Information från Elena Fridfeldt och Dennis Ljunggren 

Himlaskolans högstadiedel flyttas till det nya högstadiet i Nödinge.  

Nolhagens förskola ska rivas och ersättas. 

Svar på tidigare frågor 

Cykelboxar -  Framgent kommer man att få hyra boxarna. 
 
Rondell  - finns ingen plan för det ännu. 
 
Att gruset skulle vara förorenat får stå för den som sa det. Är det förorenat tas det bort 
omedelbart. Om inte tar man bort gruset så fort som möjligt 
 
Trafikverket är ansvariga för banan. Vi skickar frågan  om mitträcket till dem!!!!! 
 
Röstmeddelande när tåg passerar finns inte enligt flera. Vi skickar tillbaka ärendet till Västtrafik!!! 
 
Biljettmaskiner kan ej användas av synskadade. Funktionshinderorganisationer används som 
referenser. 
 
Vattnet från berget når inte utjämningsmagasinet vid Röda dalen.  

Vi fick vid dagens möte veta att det är rör som behöver rensas ur. 

Nya ärenden vid dagens möte 

 

-Varför staket vid Egnahemsvägen/folkets husv. ? 

Det skall tas bort i vår. 

-Vad händer med grusplanen vid Nolskolan?  

Det finns inga planer på att ta bort den. Elens lovar att hon ska berätta vad de ska göra med 
grusplanen på hösten ortsutvecklingsmöte i Nol. 

-Toaletterna är inte fräscha utanför bamba i Folkets hus. 

Ingen fråga för politiken utan för skolledningen.  

-Lokalbrist på Nolskolan. Det är trångt i Hemkunskapssalen  

Dennis: Vi tittat på hela situationen. Joakim Östling är sjuk och kan inte vara med ikväll. Elena 
ser till natt frågan besvaras. Det kommer dyka upp på ortsutvecklingmötesssidan på ale.se  

-Finns det planer på att Nolskolan försvinner? 
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Dennis: Nej, tanken finns inte  

-Om man har språkval i 6an och flyttar till en skola där det inte finns.. Har man tänkt på det? 

Elena kan inte svara på det. 

-Hur gör ni för att öka resultaten i skolan? 

Det sitts i fokusgrupper om hur vi ska göra. Innan sommaren ska det första svaren lämnas 
från grupperna. 

Politiker och tjänstemän får prata om det här på nästa ortsutvecklingsmöte som sker  i 
oktober. 

-Detaljplan för Nol efterfrågas? Tas upp på nästa möte. 

-Varför finns det två stora idrottshallar i Älvängen och i Nödinge? 

Mikael Berglund säger att KF har bestämt att vi har två huvudorter i Ale, Älvängen och 
Nödinge. Därför finns det 2 stora hallar i dessa orter. Full likvärdighet kan inte uppnås mellan 
orterna. 

  

Övrigt 

Nya frågor och önskemål 

Önskemål: om simhall. Varför inte läggs den i Nol?  

. Frågan gåt till KS. 

Skräpplockarvecka i förskolan. Varför deltar inte Ale kommun? Frågan går till Sektor 
utbildning. 

 

Rose-Marie Fihn Mattias Lundin 
Ordförande Sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmött i Nol 

Datum  

När ställdes 
frågan? 

 

Ärende/Fråga 

Generellt gäller att samtliga 
förvaltningar och ansvariga delges 
frågan genom protokollet 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

2014-04-09  

 

 

Varför staket vid 
Egnahemsvägen/folkets 
husvägen? 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Det skall tas bort i vår. 

 

 

2014-04-09 Vad händer med grusplanen vid 
Nolskolan? 

Sektor 
Utbildning 

Det finns inga planer på att ta bort 
den. Elens lovar att hon ska berätta 
vad de ska göra med grusplanen på 
hösten ortsutvecklingsmöte i Nol. 

 

 

2014-04-09 Toaletterna är inte fräscha utanför 
bamba i Folkets hus. 

Sektor 
Utbildning 

Ingen fråga för politiken utan för 
skolledningen.  

 

 

2014-04-09 Lokalbrist på Nolskolan. Det är 
trångt i Hemkunskapssalen 

Sektor 
Utbildning 

Dennis: Vi tittat på hela situationen. 
Joakim Östling är sjuk och kan inte 
vara med ikväll. Elena ser till natt 
frågan besvaras. Det kommer dyka 
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upp på ortsutvecklingmötesssidan på 
ale.se  

 

2014-04-09 Finns det planer på att Nolskolan 
försvinner? 

 

Sektor 
Utbildning 

Nej, tanken finns inte  

 

 

2014-04-09 Om man har språkval i 6an och 
flyttar till en skola där det inte 
finns.. Har man tänkt på det? 

Sektor 
Utbildning 

Elena kan inte svara på det. 

 

 

2014-04-09 Hur gör ni för att öka resultaten i 
skolan? 

 

Sektor 
Utbildning 

Det sitts i fokusgrupper om hur vi 
ska göra. Innan sommaren ska det 
första svaren lämnas från grupperna 

 

2014-04-09 Detaljplan för Nol efterfrågas?  Sektor 
Samhällsbyggnad 

Det tas upp vid höstens 
ortsutvecklingsmöte. 

 

2014-04-09 Varför finns det två stora 
idrottshallar i Älvängen och i 
Nödinge? 

Sektor KS Mikael Berglund säger att KF har 
bestämt att vi har två huvudorter i 
Ale, Älvängen och Nödinge. Därför 
finns det 2 stora hallar i dessa orter. 
Full likvärdighet kan inte uppnås 
mellan orterna. 
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2014-04-09 Önskemål: om simhall. Varför inte 
läggs den i Nol?  

 

Sektor KS Obesvarad (2014-04-09)  

2014-04-09 Skräpplockarvecka i förskolan. 
Varför deltar inte Ale kommun? 

Sektor 
Utbildning 

Obesvarad (2014-04-09)  

2014-04-09 Frågan om det blir nått mitträcke 
på pendeltågsstationen i Nol. 

Trafikverket Obesvarad (2014-04-09)  

2014-04-09 Röstmeddelande när tåg passerar 
finns inte enligt flera 

Västtrafik Obesvarad (2014-04-09)  

 


