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Ortsutvecklingsmöte Nödinge
Hösten 2013

Datum och tid

2013-10-24 kl. 19:00

Plats

Musikrummet, Ale gymnasium, Nödinge

Presidium

Lennarth Nilsson, ordförande
Sven Pettersson, 1:e vice ordförande
Maj Holmström, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Johanna Olsson

Inbjudna

Jan A Pressfeldt, ordf.
samhällsbyggnadsnämnden
Magnus Blombergsson, verksamhetschef Plan
och bygg
Michael Svensson, verksamhetschef Kultur och
fritid
Klas Arvidsson, enhetschef
Charlott Klug, brott och säkerhetssamordnare

Antal övriga mötesdeltagare

Ca 80 personer

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge
Inledande presentation
Ordförande Lennarth Nilsson hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte. Han
presenterar presidiet och kvällens inbjudna gäster.

Föregående mötesanteckningar
Protokollet från föregående möte finns att läsa på www.ale.se

Nya ärenden vid dagens möte
Trygghetsvandring för ett säkert Nödinge
Charlott Klug som är kommunens brott- och säkerhetssamordnare bjuder in till en
trygghetsvandring i Nödinge den 19 november kl. 19.00, samling vid Musiksalen på Ale gymnasium.
Charlott beskriver trygghetsvandringen som ett gående ortsutvecklingsmöte och uppmanar alla som
kan att vara med. Med på vandringen kommer också representanter från polisen, kollektivtrafiken,
planarkitekter och trafikingenjörer. Tiden för vandringen kan komma att ändras då Sverige spelar
play-off till fotbolls VM den 19 november, håll utkik i Ale kuriren och på kommunens hemsida.
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Charlott talar om att kommunen har fått så kallade trygghetsvärdar som rör sig på och i närheten av
kommunens pendelstationer. Värdarna är till för att skapa en trygg miljö för Aleborna när de på
kvällstid åker med pendeltåget. Kommunen vet inte om trygghetsvärdarna kommer att finnas kvar
under 2014 men får kommunen bestämma kommer det att bli en fortsättning på projektet.
Charlott har blivit uppvaktad av personer i Nödinge som är intresserade av att starta upp
organiserad nattvandring. För er som är intresserade av detta går det bra att maila till
nattvandrarenodinge@hotmail.se kontaktperson är Ulrika Björn.
Näridrottsplats i Nödinge
Michael Svensson informerar om arbetet med att ta fram den nya näridrottsplatsen i Nödinge. Det
har skett med ett brett förankringsarbete och med tätt sammarbete med ex. Alebyggen.
Tjänstemännen har hämtat idéerna från både gårdsråd och elevrådet på Kyrkbyskolan. Det är till och
med ungdomar från kommunen som är med och gräver och arbetar med näridrottsplatsen.
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Isabell Korn berömmer tjänstemännen för ett kanonbra
arbete med att se till så att näridrottsplatsen på ett så bra sätt har färdigställts utifrån det uppdraget
som gavs från politikerna i kommunen. Runt näridrottsplatsen kommer det att tas fram ett
motionsspår på asfalt som är 600 meter. Motionsspåret kommer att vara kantat med en del redskap
för styrketräning och vara upplyst för att de som inte vill springa i skogen när det är mörkt ska få en
möjlighet att motionera.
För de kommuninvånare som utövar sporten Le parcour kommer det tas fram ställningar på
området där tjejer och killar kan hoppa och klättra.
Hur utvecklar vi Nödinge steg för steg?
Magnus talar om framtidens visioner för Nödinge, han visar fina bilder på statsmiljöer och för en
diskussion kring vad en småstad egentligen betyder för invånarna i Nödinge.
Jan talar om de stora byggprojekten som är på gång för Nödinge. Han menar att det skett en
revolution de senaste åren med de fantastiska möjligheter som finns för pendling till och från
kommunen.
Åhörarna ställer frågor till Jan och Magnus som besvaras direkt. Frågan om att det saknas en
cykelbaneskylt på Klockarevägens cykelbana tar Magnus med sig för vidare åtgärd. Frågor kommer
även om de dammar som finns i Nödinge som ingår i ett rörsystem för att förhindra
översvämningar när det regnar, Jan och Magnus tar med sig åhörarnas synpunkter.
Jan informerar om att det sker ett arbete i kommunen när det gäller ägandet av vägar. Som det ser ut
idag är det både staten, kommunen och privata vägföreningar som är ägare av vägnätet. Kommunen
har som mål att inga vägar ska ägas av privata vägföreningar, för att kommunen ska ta över driften
av vägarna krävs dock att vägen uppvisar en rimlig standard.
Magnus avslutar föredragningen med att tala om ”Ale i världen” och om hur vi blir mer och mer
globala. Kanske ska det gå en tågförbindelse direkt mellan Ale och Landvetter flygplats i framtiden?
Magnus lyfter frågan om att Ale saknar en huvudort som kan fungera som en småstad och locka fler
invånare att flytta in. Ett fint torg med en liten park och en fontän hade väl varit trevligt?
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Nya frågor och önskemål
Det lyfts inga specifika frågor att ta med för besvarande av andra sektorer. De föredragande
tjänstemännen besvarar de frågor som kommer upp direkt.

Övrigt
Mötet avslutas ca 21.30, Lennarth och övriga presidiet tackar deltagare samt inbjudna gäster för ett
givande möte och önskar alla välkomna till nästa möte i vår.
Glöm inte att skriv upp trygghetsvandringen den 19 november.

Vid anteckningarna: Johanna Olsson

Att justera:

__________________________
Lennarth Nilsson
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på Ortsutvecklingsmötet i Nödinge
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras
av

2013-04-11

Det finns en gångväg från
Besvarad,
Trollevik till gamla Kilandavägen finns på
som är dåligt underhållen med
hemsidan
sprickor i asfalt och trasig
belysning, finns plan på att
åtgärda detta?

2013-04-11

Gångvägen från centrum förbi
Ale gymnasium och de båda
grundskolorna är dåligt upplyst
och känns otrygg att gå på när
det är mörkt ute, finns plan på
att åtgärda detta?

2013-04-11

Önskemål finns om att måla de
Besvarad,
byggnader som ligger nere vid
finns på
Ale torg, parallellt med järnvägen hemsidan
vid pendelstationen, de är slitna
och ser tråkiga ut från vägen.

2013-04-11

Underhållet utvändigt på
fastigheten Ale gymnasium är
eftersatt- när planeras en
upprustning?

Besvarad,
finns på
hemsidan

2013-04-11

Det finns stora problem med
Kajor i bostadsområden i
Nödinge, kan man göra något åt
detta problem?

Besvarad,
finns på
hemsidan

2013-04-11

Det ligger kvar hästskit på vägen
på de ställen där de ”säkra
ridvägarna” korsar trafikerade
vägar, hur går man tillväga för
att få hästägarna att ta upp efter
sina djur?

Besvarad,
finns på
hemsidan

Besvarad,
finns på
hemsidan
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2013-04-11

Vandringslederna ovanför
Nödinge är dåligt underhållna,
finns planer på att åtgärda detta
ex. stigen mellan Dammekärr
och Bönabo.

Besvarad,
finns på
hemsidan

2013-04-11

Hur säkrar kommunen upp att
Granåsvägen är trafiksäker för
de som går och bor längs vägen?

Besvarad,
finns på
hemsidan
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