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Hålanda bygdegård, Hålanda
Boel Holgersson, ordförande
Kerstin Grund, 1:e vice ordförande
Wimar Sundéen, 2:e vice ordförande
Linda Karlsson
Mikael Söderberg och Lars Kopp från
Skepplanda fiberförening
Kommunalråd Mikael Berglund och
oppositionsråd Paula Örn
33 personer

Boel hälsade alla välkomna och presenterade ortsutvecklingsmötets presidium.

Skepplanda fiberförening är en förening bestående av medlemmar. Fiberföreningen startades efter
sommaren 2014 av fem medlemmar. 16 personer är områdesansvariga som har i uppdrag att serva
medlemmarna inom sitt område. Området börjar vid cirkulationsplatsen vid södra Skönningared i
Skepplanda och fram till Livereds gräns i Hålanda. Idag har fiberföreningen cirka 500 intressenter
utav 1 000 möjliga. Det är viktigt att få en så hög täckningsgrad som möjligt i startskedet när
ansökan om bidrag ska skickas in. Om man inte ansluter sig nu utan väntar till utbyggnaden sker så
kommer det att kosta betydligt mer då man inte får ta del av de bidrag som sökts tidigare. Man kan
ha en passiv anslutning tills man vill gå med och betalar då inte någon månadskostnad utan bara
grundavgiften. Troligtvis kommer det att ta upp till 2 år innan fibern kommer att vara i drift. Fibern
kommer att dras fram till trädgårdsgränsen. Om man inte vill gräva själv den sista biten eller borra in
till huset så kommer föreningen att hjälpa till och erbjuda en upphandlad fackman till
självkostnadspris. Varje hus har en egen unik fiberkabel som går till nodhuset. Idag kan man få upp
till 100 Mb genom fiber men det finns även möjlighet att i framtiden kunna få ända upp till 1000
Mb. Fördelen med fiber är att man kan använda flera olika medier samtidigt utan att de stör
varandra och att den kommer att klara alla framtida system. Grundkostnaden ligger på mellan

17 000-25 000 kronor. Utöver grundkostnaden tillkommer en månadskostnad som är beroende av
vilket kanalutbud du beställer. Det dyraste paketet inklusive allt kostar 742 kronor i månaden. Tack
vare en lägre månadskostnad är anslutningen betald på 4-8 år. Leverantör är inte bestämd utan det
kommer att finnas flera att välja mellan. När det gäller betalning av grundavgiften så kommer inte
hela summan att behöva betalas in på en gång utan räkningarna kommer att komma löpande i takt
med utbyggnaden.
Den 4 november klockan 19.00 i Skepplanda bygdegård kommer det att hållas ett informationsmöte
där man även ska försöka få till bidragsansökan, annons kommer i Alekuriren.
En åhörare undrar om fiberföreningen har ansökt om föreningsbidrag då fibernätet kommer
innebära en stor fördel för hemtjänsten i framtiden. Boel berättade att man inte kan få bidrag från
offentliga finansiärer samtidigt som man får bidrag från staten när det gäller fiberutbyggnad.
På hemsidan www.Skepplandafiber.se får man all information kontinuerligt och där finns även
intresseanmälansformulär att fylla i om man är intresserad.

Boel visade några bilder över hur valresultatet för Ale kommun och Hålanda såg ut.
Socialdemokraterna har som största parti fått 17 mandat i kommunfullmäktige och Paula har försökt
att ha en dialog med samtliga övriga partier för att skapa en majoritet. En åhörare undrade om det
var möjligt för S att samarbeta med M? Paula svarade att S inte stängt några dörrar för samarbete
över blockgränserna förutom till SD och AD beroende på deras flyktingpolitik. Paula vill helst få till
en majoritet för att undvika att ha SD som vågmästare i alla frågor. Den 27/10 ska ny
kommunstyrelse och även fullmäktiges presidium väljas. Skattesatsen kommer inte att ändras
meddelar Mikael och Paula och något omval kommer inte bli aktuellt.
Ale Invite är en stor snowboardtävling som kommer att gå av stapeln i Alebacken i Ale kommun. Vi
måste sätta Ale på kartan och saluföra vårt varumärke för att locka hit fler invånare, vilket detta
evenemang syftar till.

Boel gick igenom föregående mötesanteckningar från den 2 april 2014.

Det fanns inga frågor från föregående möte.

Boel avslutade och tackade för sig och presidiet för denna mandatperiod där hon varit ordförande
för ortsutvecklingsmötet i Hålanda.

Lägesrapport om hur det går med väg, belysning, gång- och cykelväg och Skepplanda fiberförening.
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Frågan om en hundrastgård vill
åhörarna ska tas upp igen då de
anser att det behövs även på
landsbygden

Sektor
Samhällsbyggnad

