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Ortsutvecklingsmöte: Alafors
Höst 2016
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Datum och tid
· Plats

2016-10-26, 19:00-21 :10
Medborgarhuset, Alafors

Presidium

Catharina Eliasson, ordförande
Thomas Olesen, 1:e vice ordförande
Rolf Gustafsson, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Madeleine Olofsson

Inbjudna

Mari Schönenberg, enhetschef kontaktcenter
Gunilla Dömer Buskas, utvecklingschef
Stefan Hagman, ordförande Kultur och fritidsnämnden

Antal övriga
mötesdeltagare

Ca 35 personer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors
Inledande presentation
Ordförande Catharina Eliasson hälsar välkomna till kvällens ortsutvecklingsmöte och presenterar
presidiet.

Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. Protokollet finns att läsa på kommuneq.s
hemsida www.ale.se

Frågor och svar
Fråga: Vad händer med kommunhuset i Alafors?

Mikael Berglund svarar att ett nytt kommunhus kommer att byggas i Nöd.inge enligt beslut i
Kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är påbörjat men det kommer att ta minst 3-4 år innan en
inflyttning kan vara aktuell. Vad som kommer att hända med kommunhuset i Alafors är oklart.
Fråga: Har kommunen råd?

Mikael Berglund svarar att det naturligtvis blir en utmaning för kommunen att växa så fort men att
vi längre fram kan förvänta oss ökade skatteintäkter.
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Fråga: Bullret från 45:an?

Tidsbegränsade bygglov medger att man gör vissa avsteg men ingen ska behöva bo i miljöer som är
skadliga.
Fråga: Matarbussen i Älvängen står stilla under dagtid, kan den användas?

Svar: Rolf Gustafsson svarar att det inte är ett alternativ som man tittar på utan man arbetar för att
Västtrafik ska sätta in den indragna bussen igen.
Fråga: Kan man ha matarbussar till och från tåget?

Svar: Rolf Gustafsson svarar att det inte är något som man diskuterar i dagsläget.
Fråga: När ska enkelriktningen av Ledetvägen vara klar?

Svar: Rolf Gustafsson svarar att arbetet ska vara klart till hösten 2016.
Fråga: På vilken sida ska cykelbanan gå?

Rolf Gustafsson svarar att troligtvis på samma sida som idag.

Dagens möte
Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med
Mari Schönenberg, enhetschef, informerar om Kontaktcenter som startades upp den 11 januari
2016. Forskning visar att många medborgare upplever det svårt att få kontakt med tjänstemän och
Kon taktcenter är vägen in till kommunen: "Alla vägar leder till Kon taktcenter". Kontaktcenter är
de som svarar när man ringer kommunen och har svar på många olika frågor som rör kommunens
olika verksamheter. De svarar även på mail och hanterar frågor via kommunens Facebooksida.
Istället för att leta upp olika verksamheters kontaktuppgifter och kanske ha svårigheter att komma
fram eller passa telefontider så kontaktar man istället Kontaktcenter somt.ex. kan göra felanmälan
om renhållningen inte hämtat soporna eller om man behöver blanketter. Kontaktcenter hanterar
också kommunens kö för äldelägenheter - uthyrning av lägenheter anpassade för äldre (ej
äldreboende). Mari tipsar också om tjänsten "f,'ixa min gata" www.fixamingata.se där man kan
rapportera problem med t.ex. graffiti, skräp, trasiga gatstenar eller belysning. Kontaktcenter nås via:
0303 33 00 00, kommun@ale.se eller via kommunens Facebooksida.

Synpunkt: Det saknas skyltning på flera vägar t.ex. Ledetvägen och Alingsåsvägen. Mari tar
synpunkten med sig.
Vad är trygghet för dig?
Stefan Hagman, ordförande i Kultur och fritidsnämnden och Gunilla Dömer Buskas
Utvecklingschef håller i en workshop.

Otrygghet blir en allt viktigare fråga för många och syftet med kvällens workshop är att få kunskap
om vad trygghet är för Aleborna. Rätten att känna sig trygg och säker är en viktig grundprincip och
vad som oroar är individuellt. Även om det ibland känns som att samhället blivit mer otryggt så
visar statistiken på att brottsligheten inte har ökat utan i flera brottsrubriceringar är antal anmälda
brott relativt konstant. I Alafors var det strax över 90 anmälda brott under 201 S vilket är en låg
nivå även om det ökat något de senaste åren.
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Det finns mycket trygghetsarbete i kommunen t.ex. "Lust att lära", stadsplanering, samverkan,
natt- och trygghetsvandring. Kommunen arbetar just nu också med en social kartläggning: vad
påverkar oss i våra uppväxtvillkor och hur skiljer det sig åt mellan orterna i kommunen?
Representanter från kommunledningen besöker under hösten alla ortsutvecklingsmöten och håller
denna workshop. Resultatet ska därefter sammanställas och analyseras och återkoppling kommer
att ske senast på ortsutvecklingsmötena under våren 2017.

Ledetvägen

Rolf Gustavsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Målet med att göra om Ledetvägen var
att skapa en trygg väg för trafikanter och gående. Framförallt har man försökt att förbättra för
oskyddade trafikanter. Situationen kring Alafors fria skola upplevs ha blivit bättre men hastigheten
verkar inte ha minskat. Mopeder kör mot enkelriktningen. Man har medvetet valt att skapa trånga
miljöer för att hastigheten på vägen ska sänkas. Det behövdes en vändplats på vägen och därför
gjordes en rondell.
Synpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

"Trekanterna" skymmer sikten
Det behövs en skylt om återvändsgata vid Furulundsvägen
Övergångsställe (skyltning och målning) saknas
Övergångsstället vid Nedre skogsbacken har tagits bort
Sikten vid Kristallen
Sikten är under all kritik
Bilarna blockerar in- och utfarter när man kör på vägen vilket skapar kaos
Rondellen ser tråkig ut, hade varit trevligare med en plantering istället för asfalt

Busstrafiken genom Alafors

Busstrafiken genom Alafors upplevs ha blivit betydligt sämre sedan omläggningen av trafiken för
ett år sedan samtidigt som behovet av busstrafik har ökat. Det finns ett förslag på hur Västtrafik
skulle kunna lägga om busstrafiken genom Alafors som är inskickat till kommunens handläggare
som tar med sig förslaget i diskussioner med Västtrafik. Turlistorna läggs om först vid årsskiftet
och man hoppas att inlämnade synpunkter tas i beaktande. Västtrafik har dialog med kommunen
men beslutar själva i frågan.
Frågor kring Alafors. Emris Olsson svarar på frågor

Emiris Olsson, VD Svenska stenhus svarade på frågor om pågående och kommande projekt i
Alafors. Solgårdens första etapp beräknas vara klar om ett år och helt klart under våren 2018.
Rished - finns ett planförslag framme men än har det inte gått igenom. Omfattande arbete med
pålning och stabilisering behöver göras. Det gamla elverket ska så småningom rivas. Den gamla
kiosken ägs också av Svenska stenhus men får inte användas.
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Svar på inkomna frågor
Hur ser beredskapen ut, i kommunen, för att skydda de ungdomar som bor i Alafors (och
Älvängen) från rasistiska handlingar?

Boendena är bemannade med personal dygnet runt. Vid tillfallen eller perioder då vi misstänkt att
yttre påverkan skett eller finns risk för påverkan sätter vi in extra personal. Vi kan också sätta in
extra bevakning (väktare) för att höja säkerheten.
Vi arbetar även förebyggande bl.a. genom verksamheten Mötesplats Spinneriet. Detta är en
verksamhet som riktar sig till nyanlända i Ale med syfte att nyanlända skall kunna få en bra start.
Arbetet är inriktat på mötet mellan olika människor, där det finns möjlighet att lära känna varandra
och förstå varandra. Vi menar att detta motverkar rädslor/ rasism, avdramatiserar och skapar
möjligheter. Mötesplats Spinneriet bjuder bl.a. in till Språkcafeer, arbetar med rekrytering av
volontärer för t.ex. läxhjälp m.m. Verksamheten vänder sig till allmänheten bland annat via sociala
medier.

Nya frågor
Fråga: Bostäder för Alebor, hur går det?

Gunilla svarar att arbetet löper på med bra fart. Planen är att det ska byggas permanenta bostäder
på Ledetvägen.
Fråga: Ungdomarna som hänger på pendelstationerna, pratar någon med dem och frågar
vad de skulle vilja göra istället?

Gunilla och Stefan svarar att ungdomsverksamheten är öppen för ungdomar mellan 13-20 år, nu
försöker man arbeta mer med ungdomarnas egna önskemål och hjälpa dem att genomföra sina
ideer, t.ex. genom medel från Tvärballa bankomaten.
Fråga: Hur fungerar drogarbetet i kommunen?

Kommunen samarbetar nära med polisen i frågan.
Fråga: Finns det planer på övergångsställe eller trafikljus vid gamla/nya Alingsåsvägen? Här
behövs tydligare skyltning om gång och cykelöverfart.

Rolf svarar att Alingsåsvägen är Trafikverkets väg och att den finns med i trafikplanen. Han tar
med sig frågan till samråd med Trafikverket. Skyltningen kontrolleras till nästa möte och Rolf tar
med sig frågan till Samhällsbyggnadsnämnden.
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