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Ortsutvecklingsmöte i Alafors 

Inledande presentation  

Ordförande Catharina Eliasson öppnade mötet och hälsar alla välkomna och presenterar 

dagens gäster. 

Föregående mötesanteckningar  

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. Protokollet finns att läsa på 

kommunens hemsida www.ale.se 

 

Dagens möte 

Carina Åberg informerade om det nya avfallssystemet, för en och tvåfamiljshus, som är på väg att 

sjösättas i hela kommunen. Säckarna försvinner och ersätts med kärl. 

http://www.ale.se/


Alla en familjs och tvåfamiljshushåll kommer att få ett brev hemsänt om de valmöjligheter som finns till 

sophantering. Grönt kärltill restavfall, grått kärl till tidningar och förpackningar, brunt kärl till 

komposterbart. 

Kärlen skall placeras högst 5 meter in på tomten och skall stå på en plan hårdgjordyta. Information finns i 

locken på kärlen. Ale kommun kommer att använda miljöstyrd taxa. Sophämtningens kommer att kosta 

mindre för den som belastar miljön mindre. 

 

Himlaskolan.  

Dennis Ljunggren gick igenom Himlaskolans F-6-skola elevantal och barnens resultat. 201 elever finns på 

skolan. Barnen på skolan har mycket bra resultat bäst i Ale. Och Barnen på skolan har mycket bra resultat 

bäst i Ale kommun. Eleverna i årskurs 6 där har pojkarna 100% behörighet i sina ämnen och flickorna har 

95% behörighet 2016/17. Just nu finns inga planer på att lägga ner skolan, kanske blir det en Nol/Alafors 

skola i framtiden. När det blir aktuellt med någon förändring i skolstrukturen så kommer vi att ha en nära 

dialog med barn o föräldrar. 

 

Nya frågor. 

Önskemål om en näridrottsplats i Alafors, kanske vid Skaftvägen där det idag finns en inhägnad grusplan 

som behöver nytt grus, för fler aktiviteter än fotboll. Detta lyftes fram som en lämplig plats.                    

Rolf Gustavsson ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden tar mer sig frågan 

Kan det möjligtvis bli så att en näridrottsplats kan ligga vid Osbacken. Men det finns en detaljplan där för 

industri. 

Lekplats i Alafors vore bra, Dennis talade om att man kan vara på förskolans lekplats, Mor Annas förskola, 

när den är stängd. 

Bättre annonsering av dessa möte vore bra på sociala medier,  kanske sms mail och skolans unikum. 

Bransbokvarnen , kan kommunen göra något för att rensa upp och sanera där. Idag är det en soptipp som 

troligtvis läcker ut i ån.  

 

Frågor från höstens möte. 

Svar finns på www.ale. Se under fliken kommun & politik 

 

Catharina Eliasson 

Ordförande och sekreterare 

http://www.ale/

