MINNESANTECKNINGAR
Ortsutvecklingsmöte: Nol
Vår 2018

Datum och tid

2018-04-10, 19:00-21:15

Plats

Nols Folkets hus, Nol

Presidium

Klas Karlsson, ordförande
Rose-Marie Fihn, 1:e vice ordförande
Monica Samuelsson, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Emma Einarsson

Inbjudna

Carina Åberg, renhållningschef Ale kommun
Torbjörn Andersson, sektor samhällsbyggnad Ale kommun
Lars-Ove Hellman, Alebyggen

Antal övriga
mötesdeltagare

52 personer

Ortsutvecklingsmöte i Nol
Inledande presentation
Ordförande Klas Karlsson inleder med presentation av presidiet och kvällens inbjudna gäster.
Carina Åberg, Lars-Ove Hellman och Torbjörn Andersson.
Till justerare av protokollet välja Hans Hellman.
Nya rutiner för sophantering
Information kring kommande rutiner för sophantering i en- och tvåfamiljshus, Carina Åberg,
renhållningschef. Det nya systemet införs för Nol under våren 2018. Frågor och dialog kring hur
detta kommer att gå till.
Byggplaner runt Folketshusvägen och Mossvägen
Information angående Alebyggens arbete kring Folketshusvägen, Lars-Ove Hellman, Alebyggen.
Det blir ett omtag av arbetet på Folketshus- och Mossvägen. Han berättar och sammanfattar vad
som hänt som försenat arbetet. En del hus kommer att rivas och där ska det byggas nytt. I en del
hus ska lägenheter renoveras istället för att helt byggas om för att husen ska klara sig i 25 år till.
Från början har ambitionen varit att husen ska klara sig i femtio år men då behöver husen helt
byggas om och det blir alltså inte så. Husen står på olika grunder och tål olika mycket.

Sanering av förorenad mark i Nol
Presentation av saneringsprojektet kring Folketshusvägen, Torbjörn Andersson, sektor
samhällsbyggnad. Han beskriver hur kommunen arbetar med saneringen och förklarar hur det
fungerar med riktvärden för halter av farligt avfall i mark. Prover tas i markytan men också längre
ner på olika djup. Sen görs riskbedömning. Stora massor ska grävas bort och på en del platser i
området så djupt som 3,5 meter. Kommunen väljer att gräva bort stora massor men det betyder
inte att allt innehåller för höga halter bly men för att veta precis var bly finns måste man ta så
mycket prover att det tar längre tid och blir mer kostsamt. Saneringsarbetet börjar i september 2018
och beräknas pågå till första kvartalet 2019.
Nya frågor som väcks på mötet
1. Klotter på pumpstationen vid Gallåsvägen i södra Nol. Björn Järbur sa att han skulle ordna
det. Frågan skickas tillbaka för besvarande.
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