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Ortsutvecklingsmöte: Hålanda
Höst 2016

Datum och tid

2016-10-25, 19:00-21:00

Plats

Hålanda Bygdegård, Hålanda

Presidium

Anders Rollings, ordförande (ej närvarande)
E-post: anders.rollings@ale.se
Lars Kopp, 1:e vice ordförande
E-post: lars.kopp@ale.se
Örjan Claesson, 2:e vice ordförande
E-post: orjancl@gmail.com

Sekreterare

Linda Karlsson

Inbjudna

Gunilla Wallengren
Paula Örn, kommunalråd
Lotti Klug, brott- och säkerhetshandläggare
Håkan Spång, administrativ chef kommunstyrelsen

Antal övriga
mötesdeltagare

39 personer

Ortsutvecklingsmöte i Hålanda
Inledande presentation
Då presidiets ordförande Anders Rollings var sjuk, hälsade 1:e vice ordförande Lars Kopp alla
välkomna till dagens ortsutvecklingsmöte och presenterade presidiet och inbjudna gäster.
Föregående mötesanteckningar
Ordföranden gick igenom föregående mötes minnesanteckningar. Inga synpunkter inkom och
minnesanteckningarna lades till handlingarna. Han informerade även från Skepplanda
fiberförening, att de hoppas kunna komma igång under våren med arbetena så att den planerade
tiden till december 2017 hålls.
Frågor och svar
Ett antal frågor till Västtrafik kvarstår från tidigare möten. Anders Rollings har vid upprepade
tillfällen försökt att få svar på dessa frågor och har bjudit in Västtrafik att närvara vid ett
ortsutvecklingsmöte men de har avböjt och inte återkommit med svar.
När det gäller en tidigare ställd fråga om kommunen planerar att även ta över vägföreningar på
landsbygden så informerade Gustav Nilvall att det bara är aktuellt inom detaljplanerade områden.
Man håller dock på och utreder om det kan ges något bidrag till övriga vägföreningar som
kompensation.
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Dagens möte
Gunilla Wallengren berättar om sin sport

Gunilla Wallengren berättade om sin resa till Paralympics i Rio sommaren 2016 som hon deltog i.
Hon visade bilder från boendet i den olympiska byn, tävlingarna och avslutningsceremonin mm.
Slutligen meddelade hon att hon siktar mot OS i Tokyo 2020 men först ligger fokus på VM i
London 2017.
Lotti Klug berättar om polisens nya organisation

Då Teodor Smedius meddelat förhinder att närvara så kom Lotti Klug istället och berättade lite om
polisens nya organisation. Från och med januari i år så tillhör Ale kommun Ale/Kungälvs
polisdistrikt istället för Kortedala polisdistrikt. Sedan dess har polisnärvaron ökat avsevärt i
kommunen och stort fokus ligger just nu på Nödinge där det finns problem både med droger och
knallpistoler mm.
Vad är trygghet för dig?

Paula Örn, Håkan Spång och Lotti Klug pratade om begreppet trygghet och att det som känns
tryggt för en person kanske inte alls är det för en annan person samt vikten av en trygg uppväxt för
alla barn, en engagerad skola, motiverade föräldrar, fritidssysselsättning mm. Om hela denna kedja
fungerar då blir barnen vaccinerade mot att begå brott. Statistiken visar på att antal brott antingen
tenderar att sjunka eller ligger ganska konstant trots att befolkningen ökar både i Ale och Sverige.
Det krävs tre faktorer för att ett brott ska kunna begås:
• Ett lämpligt objekt – alltså något att stjäla
• Avsaknad av kapabla väktare – alltså ett tillfälle
• En motiverad gärningsman – alltså en tjuv
Kan man få bort någon av dessa tre då blir det inget brott.
Om det händer något akut som t.ex. att du ser ett inbrott ska du ringa 112. Vid villainbrott ska
polisen komma men om de har något annat som är mer akut så måste de prioritera. Om det är
något som inte är så akut eller ett brott som redan begåtts så ska man ringa 11414. Anmälningar
måste göras på 11414 eller på polisen.se för att det ska synas i statistiken, vilket är viktigt.
När det gäller kameraövervakning så måste kommunen ansöka till Länsstyrelsen om att få sätta upp
kameror. Ale kommun har bjudit in Länsstyrelsen att komma och informera kommunledningen om
frågan men säger att de inte har tid så det verkar inte vara någon högprioriterad fråga.
Nattvandring är ingen kommunal grej utan bygger helt och hållet på ideella krafter. Det finns aktiva
föreningar både i Skepplanda, Älvängen och Nödinge. Det behövs alltid fler personer så om man
vill göra en insats för samhället så anmäl dig.
Surte/Bohus: Vakant
Nödinge: Kontakt: Tobias Larsson E-post: nattvandrarenodinge@hotmail.se
Älvängen: Kontakt: Petra Johansson Telefon: 0733-86 00 10 E-post: tryggale@hotmail.com
Skepplanda: E-post: nattvandrarnaskepplanda@hotmail.com
Finns även på Facebook på "Nattvandrarna Skepplanda".
Tillsammans med dina grannar kan du minska antalet brott och störningar i närområdet och
därmed få ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet genom Grannsamverkan. Vid intresse
kontakta Lotti Klug på telefon: 0704-32 01 21 eller på mail: lotti.klug@ale.se.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ordföranden skickade med kommunledningen att Hålandabornas upplevelse av trygghet skulle öka
väsentligt genom en nybyggnad av gång- och cykelbana mellan knutpunkterna Mauritzberg och
Sandåker. En sträckning på cirka 5 km med ett 10-tal mötesplatser för de boende på orten.
Paula bemötte förslaget genom att svara att det pågår ett arbete med att titta över om det går att
bygga gång- och cykelbanor med lite lägre standard än Trafikverkets som kanske kan komma till
stånd med hjälp av lite ideella krafter. Hon vill dock betona att hon därigenom inte har lovat att det
ska byggas någon gång- och cykelbana i Hålanda.
Övrigt
Ordföranden informerar om att det är FTI som har hand om renhållningen på alla kommunens
återvinningsplatser förutom i Kilanda och Hålanda där det är kommunens ansvar. Ring då till
kommunens växel på telefon 0303-33 00 00 och be att få bli kopplad till Renhållningen.
I samband med att en enkät delades ut till mötesdeltagarna avseende utformningen av framtida
ortsutvecklingsmöten, lade ordföranden fram ett förslag som i stora drag innebär att man träffas
under rubriken ”Kommundelsdialog” och att man under mötet arbetar mer i små grupper,
s.k. ”work shops”, där diskussionsämnena i huvudsak rör orten och där tjänstemän och politiker
i kommunen också deltar för att få till sig just ortens synpunkter.
Nya frågor
Inga nya frågor noterades på detta möte.

Lars Kopp

Linda Karlsson

1:e vice Ordförande

Sekreterare
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BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Hålanda
Datum

2015-10-29

Kan man bli hämtad i Älvängen med
anropsstyrd trafik i stället för vid
Albotorget? Detta är med hänvisning
till att pendeltåget inte stämmer med
anropsstyrd trafik från Albotorget.

Ärende/fråga

Frågan besvaras av

2015-10-29

Det är osäkert med anropsstyrd trafik
ur flera aspekter. Västtrafik säger sig ha
rätt till +/- 10 minuter vid hämtning
och det betyder att en ensam person
kan få stå och vänta 20 minuter vid
Albotorget på natten. Det finns
tillfällen då taxin varit full och personer
fått vänta vid Albotorget medan taxin
kör upp personer till Hålanda och
tillbaka igen, detta tar cirka 20 minuter.
Är det rimligt?
Varför kan inte Västtrafik ha en liten
buss i stället för en stor om det nu är
lite passagerare?

Västtrafik

Västtrafik har avböjt
att närvara på mötet.
Ordföranden fortsätter
att maila dem för svar.

Västtrafik

Västtrafik har avböjt
att närvara på mötet.
Ordföranden fortsätter
att maila dem för svar.

Övertagande av vägföreningar.

Infrastrukturenheten Gustav Nilvall informerade om att det
bara är aktuellt för kommunen att överta
vägföreningar inom detaljplanerade
områden. Man håller dock på och

2015-10-29

2016-04-26

Västtrafik

Status/svar

Svar från kollektivtrafikansvarig Frida
Leksell på Ale kommun: Den
anropsstyrda trafiken är linjelagd och
stannar på de hållplatser som är angivna i
tidtabellen. Det är Västtrafik som
ansvarar för kollektivtrafiken i Västra
Götalandsregionen.

Plats för anteckningar

Västtrafik har avböjt
att närvara på mötet.
Ordföranden fortsätter
att maila dem för svar.

5(2)

utreder om det kan ges något bidrag till
övriga vägföreningar som kompensation.
2016-04-26

Resecentrum i Älvängen är under all
kritik. Obehagligt att vänta på bussen
där. Var är polisen och Securitas?

Västtrafik och Ale
kommun

Svar från Lotti Klug, brotts- och
säkerhetshandläggare, Ale kommun:
Vi har fått till oss att det är oroligt på
resecentrum igen. Vad jag förstår
kommer Polisen att göra insatser där då
de är väl medvetna om problemet och
våra fältare kommer att uppehålla sig
mer där ett tag framöver. Kommunen
har Securitas som vaktbolag och även
Västtrafik har vaktbolag på plats.
Hoppas att detta kan lugna lite. Man
jobbar på problemet.

Västtrafik har avböjt
att närvara på mötet.

2016-04-26

Det är för lite tid mellan tåget från
Göteborg och bussen till Getås. Tåget
stannar ofta vid Jysk och inväntar
andra tåg innan det kör in. Bussen
väntar inte in.

Västtrafik

Kommunen tar med sig kommentaren
till Västtrafik gällande för kort bytestid i
Älvängen. Det är Västtrafik och
trafikbolaget Nobina som ansvarar för
linjeläggning och tidtabeller.

Västtrafik har avböjt
att närvara på mötet.
Ordföranden fortsätter
att maila dem för svar.

