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Ortsutvecklingsmöte: Nödinge
Våren 2018

Datum och tid

2018-04-24, 19:00-21.15

Plats

Musiksal rum 106, Ale Kulturrum, Nödinge

Presidium

Sven Pettersson, ordförande (S)
Maj Holmström, 1:e vice ordförande (M)

Sekreterare

Marie Andersson Jigfelt

Inbjudna

Barbro Sundström, sektorchef samhällsbyggnad
Anna-Karin Gmoser, projektledare mark och exploatering,
kommunstyrelsen
Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande (S)
Mikael Berglund, kommunstyrelsens förste vice ordförande (M)
Björn Järbur, kommunchef

Antal övriga
mötesdeltagare

96 personer

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge
Inledande presentation
Ordförande Sven Pettersson hälsar alla välkomna till kvällens ortsutvecklingsmöte och presenterar
presidiet, sekreteraren ock kvällens inbjudna gäster.
Föregående mötesanteckningar
Protokollet finns på www.ale.se
Svar på tidigare frågor
Svar på tidigare frågor finns på www.ale.se
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Nya ärenden vid dagens möte
-

Information kring kommande rutiner för sophantering i en- eller tvåfamiljshus

-

Information om utveckling av Nödinge centrum

1. Information kring kommande rutiner för sophantering i en- eller tvåfamiljshus
Barbro informerar om det nya insamlingssystemet för avfallshanteringen i kommunen. Det går från
säck till kärl och det kommer att vara ett stort fokus på matavfall och FNI (fastighetsnära
insamling), detta för att vi skall nå målet i det politiska beslutet A2020 (A:avfall). Målet är att
hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägren än år 2008.
FNI – fastighetsnära insamling, ska skall förenkla för hushållen att återvinna. Detta görs med ett
kärl som är indelar i plast- och pappers/tidningsförpackningar.
Varför skall vi sortera? Att sortera ut matavfall, tidningar och förpackningar bidrar till ett hållbart
samhälle, lokala /regionala/globala mål samt ökad service. Tillsammans är vi starka och kan göra
stora förändringar. Vi slänger 35% av vår mat helt i onödan. Kommunen vill ha ditt matavfall, det
kommer att hämtas varannan vecka för en- och tvåbostadshus och varje vecka för flerbostadshus
och gemensamhetslösningar. Plast- och pappersförpackningar samt tidningar hämtas varannan
vecka före en- och tvåbostadshus.
Ditt matavfall omvandlas till biogas som förser fordon med miljöbränsle. Det material som inte
bryts ner helt blir till biogödsel och används som gödsel på våra åkrar.
Vart och hur ställer jag mina sopkärl
Plant underlag utan kanter
Kärl får inte vara blockerade eller låsas fast
Handtaget lättillgängligt på hämtningsdagen
Max 5 meter in på tomten
Ställ ut kärlen senast kl. 06:00 på hämtningsdagen
Gemensamhetslösning
Trång väg eller lite avfall då kan en gemensamhetslösning vara något för dig och dina grannar.
Behöver du hjälp så boka en tid så kommer vi ut och hjälper dig att hitta en lösning.
Abonnemangstyp, kärlstorlek och kostnad (grund- och brukningsavgift/år)
Matavfall och restavfall
Storlek på restavfallskärl 140 l
2 126kr
Storlek på restavfallskärl 190 l
2 656 kr
Matavfall, restavfall och plast- och pappersförpackningar samt tidningar
storlek på restavfallskärl 140 l
2 126 kr
storlek på restavfallskärl 190 l
2 656 kr
Hemkompost och restavfall
Storlek på restavfallskärl 140 l
2 126 kr
Storlek på restavfallskärl 190 l
2 656 kr
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(5)

Hemkompost, restavfall och plast- och pappersförpackningar samt tidningar
Storlek på restavfallskärl 140 l
2 126 kr
Storlek på restavfallskärl 190 l
2 656 kr
Osorterat avfall
Storlek på restavfallskärl 140 l
3 166 kr
Storlek på restavfallskärl 190 l
3 956 kr
Storlek på restavfallskärl 240 l
4 546 kr
Kommer att införas i Nödinge under våren 2019. Valblankett och information kommer i din
brevlåda när det blir din tur att välja.
Här gärna av dig till Ale kommuns Kontaktcenter om du har frågor kring vår nya avfallshantering
på 0303-33 00 00 eller på kommun@ale.se
Fråga: I vår säck finns inget annat det som vi inte komposterar, vad är då lägsta belopp?
Svar: Det lägsta beloppet kommer att vara 2 126 kr, då det är bättre totaleffekt att kommunen
hämtar det biologiska avfallet. Det biologiska avfallet ska kunna användas som en råvara. Taxan är
inte konstruerad på det sättet. Man kan ha 1, 2 eller 3 kärl. Taxan blir inte lägre om man
komposterar.
Fråga: Ska vi fortsätta äga kärlen?
Svar: Ni kommer att hyra kärlen av kommunen.
2. Information om utveckling av Nödinge centrum
Projektledare Anna-Karin Gmoser kunde inte närvara på mötet. Kommunalråden Paula och Mikael
samt Björn tar över punkt 2.
Björn informerar om detaljplan 1, vad som pågår i Nödinge i Nödinge centrum. Det pågår ett
väldigt intensivt arbete av exploatörerna, det är bl.a. Balder, Alebyggen, Peab. Dom jobbar nu med
att ta ett fram ett antal olika lösningar, var skall ICA ligga, var ska MC Donalds ligga m.m. Detta
måste vara klart innan man gör en detaljplan. Man måste titta på trafikstrukturer på det som är
handelsområdet. Tankarna är då att utnyttja den ytan som handelsområdet är på så att man får ut
dels den handel man vill ha samt så mycket bostäder som det går att få in samtidigt man har andra
saker att ta hänsyn till.
Frågor och svar från vårens möte
Fråga: Vad händer med Joel i svängen?
Svar. Barbro svara att detaljplan för nya trafikutredningen för Joel i svängen kommer
förhoppningsvis vara klar innan sommaren 2018.
Fråga: Hur går det med Svens bro (det ska vara för gång o cykeltrafik så att barnen kan ta
sig över bron till skolan)?
Svar: Paula säger att det är upphandlat, enligt utsaga ska det finas en ritning. Byggnationen kommer
att ske under höst 2018 och våren 2019.
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Fråga: Lillbacka hur går med det?
Svar: Paula säger för att området ska kunna byggas måste det finnas en väg, finns ingen anledning
att bygga om inte vägfrågan är löst. Kommunen väntar på svar från exploatören om vägen ska
byggas.
Fråga: Marken där Bättre bil är, ska kommunen köpa den marken?
Svar: Paula berättar att kommen är intresserade av att köpa intressant mark, kommunen kan inte
köpa saker till vilket pris som helst. Det krävs två som att det ska bli en affär.
Fråga: Finns det några planer för flexlinje i backa säteri?
Svar: Paula meddelar att Västtrafik upphandlar om hur trafiken ska blir dom närmaste10 åren,
beräknas vara klar juni 2018. Kommer att stå information om upphandlingen i Alekuriren.
Fråga: Börjessons mekaniska, vad händer med det?
Svar: Mikael säger att det ska byggas om till kontor tillfälligt , senaste kommunfullmäktige behöves
det tillskjutas pengar, blev återremiss. Börjessons är den lämpligaste bygganden att bygga om, för
kortare tid än 10 år, beror på när kommunhuset är färdigt.
Fråga. Vad händer med Da Vinciskolan?
Svar: Paula säger att beslut tas 2 maj är ett extra fullmäktige möte om underlaget med återremissen.
Den rödgröna majoriteten med Aledemokraterna har bestämt sig för de ska gå vidare med
ombyggnationen av huset.. Skolombyggnationen kräver att man använder sommarloven till
byggnation. Mikael säger att Allianspartierna och Sverigedemokraterna är kritiska till förslaget,
tycker att vi ska vänta då det bör utredas mer om vad som är klokast och mest ekonomiskt
försvarbart att göra med skolan.
Fråga: Bebyggelse i södra Backa, hur långt i processen är man i att börja bygga?
Svar: Paula säger att vi har kommit förhållande långt i detaljplanen, kanske 2-3 år.
Fråga: Nya kommunhusets placering?
Svar: Mikael berättar att vi är helt överens att kommunhuset ska vara i Nödinge. Däremot är vi inte
övertygande om att kommunhuset behöver ligga just på torget.
Övrigt
Inget övrigt fanns att diskutera.

Nya frågor och önskemål
Inga frågor har inkommit.
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Svar på inkomna frågor
Inga frågor har inkommit.

Mötet avslutades med att Sven och Maj tackar alla mötesdeltagare för dagens möte och
önskar alla på återseende till hösten.

Sven Pettersson

Marie Andersson Jigfelt

Ordförande

Sekreterare
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BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte Nödinge
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Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Nödinge
Datum

Ärende/fråga

Frågan besvaras av

Status/svar

Plats för anteckningar

