
Anteckningar - lokala föreningsträffar våren 2022 
 

Närvarande 
 

Måndag 28 mars, kl 18.30-20.00 – Surte & Bohus 
William Pitsinki, föreningsrådet / Surte IS FK 
Joakim Ljungberg, Bohus IF 
Ylva Hagman, Equmeniakyrkan Surte 
Carl Ahlgren, Surte Tennisklubb 
Sandra Domingo, Ale Konfliktspel 
 

Tisdag 29 mars, kl 18.30-20.00 – Nödinge, Nol & Alafors 
Lisa Forsberg, föreningsrådet / Ale Riksteaterförening 
Magnus Lycklund, Nödinge SK Fotboll 
Katharina Bodén, Ahlafors IF 
Fredrik Grankvist, Ale Karate 
Sofia Bokvist, Ale Handboll 
Annika Johansson, OK Alehof 
Patrik Wallmoberg, Ale Innebandyförening / Ale 90 IK 
Göran Åkerlund, Nödinge hembygdsförening 
Hidajet Hadzic, Bohus Taekwon-Do 
Marie Alenvik, Vättle Scoutkår 

 
Onsdag 30 mars, kl 18.30-20.00 – Älvängen & Skepplanda 
Fredrik Gullbrandsson, föreningsrådet / Byalaget Ale Vikingagård 
Elinor Johnson, Hålanda Hembygdsförening 
Örjan Pettersson, Alesimmarna 
Ulf Parinder, Älvängens IK 
Ingvar Arvidsson, Smyrnakyrkan Älvängen 
Johan Roth, Friskis&Svettis Kungälv/Ale 
Catharina Krüger, Bibliotekets vänner i norra Ale 
Marie Jansson, Skepplanda BTK 
Eva Andersson, Equmenia Guntorp 
 

Närvarande på samtliga träffar 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare, Ale kommun 
Martin Andersson, utvecklingsledare, Ale kommun 
Helene Persson, idrottskonsulent, RF-SISU Västra Götaland 
 

Lokaler/Anläggning 
De ämnen som berördes under träffarna var först och främst en hel del frågor kopplat till lokaler 
och anläggningar, till stor del på grund av att Martin Andersson deltog och kunde redogöra för 
nuläget i kommunens lokalförsörjningsarbete, kommande investeringar samt underhållsplaner. 

 

Ny skola i Nol/Alafors  
Martin redogjorde för var kommunen befinner sig i processen med en ny skola i Nol/Alafors 
med tillhörande idrottshall.  
 



Lokalförsörjningsplan  
I kommunens gällande lokalförsörjningsplan finns inlagt att det finns behov av en lokal avsedd 
för kampsport och en för gymnastik till år 2023.  
 

Ny simhallsutredning  
Startar under hösten 2022 med en fördjupad behovsanalys.  
 

Brister i kommunens idrottshallar  
Föreningar måste alltid anmäla fel eller brister i kommunens lokaler till alefritid@ale.se, så kan 
Kultur & fritid antingen åtgärda eller skicka felanmälan vidare.  
 

Bättre samarbete över föreningsgränserna  
Några föreningsrepresentanter lyfte vikten av att föreningarna generellt måste bli bättre på att 
samarbeta för att se till att både föreningars och kommunens lokaler och anläggningar nyttjas 
optimalt.  
 

Utmaningar 
Förutom lokaler diskuterades också ett antal utmaningar som föreningar upplever.  

 
▪ Rekrytering av nya medlemmar – behov av att rekrytera yngre medlemmar, till 

exempel för hembygdsförening 
 

▪ Rekrytering av ledare - kan inte ta in fler barn i verksamheten pga ledarbrist. En 
svårighet att hittar vi nya och lämpliga ledare.   
 

▪ Brist på träningstider - kan inte ta in fler barn i verksamheten pga att man inte kan få 
fler träningstider i idrottshallarna. Mer och effektivt nyttjande av halltider är prio. Ett 
problem att föreningar bokar upp tider som inte alltid nyttjas fullt ut.  
 

▪ Ungdomar som inte deltar i föreningsliv/fritidsaktiviteter - behov av fler 
trygghetsskapande åtgärder, på många platser ser man spår av bl.a. lustgaspatroner och 
upplevelsen är att det finns mycket droger bland en stor andel ungdomar. 

 

Övriga frågor/medskick 
Ett önskemål uppkom också om att arrangera en politisk debatt / utfrågning inför valet, med 
tema: föreningslivet i Ale.  
 
Frågan skickas vidare till Föreningsrådet som får i uppgift att ansvara för arrangemanget.  

Hemsida Föreningar i Ale 
Föreningsrådet i Ale har skapat en hemsida via svenskalag.se som heter Föreningar i Ale. 
Adressen är svenskalag.se/foreningariale. På sidan har varje förening en egen undersida, där man 
kan till exempel kan lägga in en länk till sin ordinarie hemsida, information om föreningens 
verksamhet och kontaktuppgifter till föreningen.  
 

Gemensam föreningskalender för publika evenemang 

mailto:alefritid@ale.se
https://svenskalag.se/foreningariale


Dessutom finns på hemsidan en kalenderfunktion, där tanken är att alla föreningar kan lägga till 
sina publika evenemang och kalendern på huvudsidan Föreningar i Ale blir då en gemensam 
föreningskalender för publika föreningsevenemang i Ale.  
 

Utse ansvarig administratör i varje förening 
Föreningsrådet önskar att varje förening meddelar till emma.kronberg@ale.se vem eller vilka som 
är webbredaktör i föreningen och ska läggas upp som administratör för föreningens undersida på 
Föreningar i Ale.  

mailto:emma.kronberg@ale.se

