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Boel hälsade alla välkomna och presenterade ortsutvecklingsmötets presidium. Kerstin Grund
går in som 2:e vice ordförande och ersätter Mariam Hagberg som avsagt sig sina politiska
uppdrag.

Eva är verksamhetschef sedan ett år tillbaka på Älvängen-Skepplanda vårdcentral.
Vårdcentralen har från den 15/4 bytt namn till Närhälsan och innefattar all vård som drivs
offentligt. Älvängens vårdcentral tillsammans med tandvården kommer att flytta till andra
våningen i Handelsplats Älvängen i höst. En åhörare undrade hur länge Skepplanda
vårdcentral har sitt hyreskontrakt och om det kommer att sägas upp efter den perioden? Eva
svarade att hyreskontraktet i Skepplanda går ut om 2 år och då kommer verksamheten att

utvärderas för att se om man ska förnya kontraktet. Man kan som kund alltid begära att man
vill få hjälp på Skepplanda vårdcentral när man talar med växeln, då visar man att man vill ha
Skepplanda vårdcentral kvar. En annan fråga var om man kommer få en och samma läkare vid
sina läkarbesök? Eva svarade att målet är att ha fasta läkare men det är svårt när
bemanningsföretag erbjuder läkarna högre löner som vi inte kan konkurrera med. Drop in
tider tycker åhörarna är bra. Tiderna när växeln ringer upp hålls bättre idag än tidigare.
Seniorhälsa är ett nyinfört koncept som innebär att från det man fyller 65 år och uppåt så
kommer man att bli erbjuden ett hälsosamtal med jämna mellanrum.

Jan berättade om belysningsstolparna längs Hålandavägen som är utdömda och behöver bytas
ut, detta skulle kosta kommunen 15 miljoner kronor. Hålandavägen är en statlig väg och då är
det Trafikverket som ska bekosta och drifta belysningen vilket de inte kommer att göra. Att
kommunen tidigare driftat denna belysning har varit en gammal kvarleva från Skepplanda
kommun 1973. Kommunen kan inte försvara gentemot andra landsbygdsorter att
Hålandavägen ska belysas. Vid strategiska platser där säkerheten behöver säkerställas kommer
belysningsstolparna att bytas ut och sättas upp igen av kommunen. I samband med Vattenfalls
nedgrävning av kabel kommer övriga belysningsstolpar att tas ned successivt. förövrigt
kommer belysningsstolparna tas ned efterhand. Avtal har skrivits med Koberg som tar över
sina belysningsstolpar och driften där. 2 broar kommer att belysas via ett nytt system som
heter Active Lights som sköter sig självt via solceller och rörelsevakt. De tänds när någon rör
sig förbi och släcks en stund därefter.
I den nya ÖP:n finns det planer på en gc-väg från Skepplanda till Hålanda men det är svårt att
säga när i tiden den kan komma till stånd. Alla gång- och cykelbanor i Ale kommun ska
belysas. Belysningen vid Getås är beställd men har inte kommit upp än beroende på
leverantören.
Jan informerade lite från dokumentet ”Nya riktlinjer för byggnation på landsbygden” som
beslutats av kommunfullmäktige, där vissa byggnader numera kan uppföras utan bygglov.
Riktlinjerna i sin helhet kommer att läggas ut på Ale kommuns hemsida, skriv in riktlinjer för
byggnation på landsbygden i sökrutan.

Patrik presenterade sig själv och sitt företag och fördelarna med fiber. Man sparar pengar
genom billigare telefoni, TV och bredband samtidigt som man får en bättre TV-mottagning.
Han menar att koppartråden kommer att förvinna på sikt. Det förmånliga erbjudandet till
Hålandaborna gäller endast nu när de kan gå med och lägga ned fibern när Vattenfall gräver
sina ledningar, därför är det lite bråttom. Det krävs 150 påskrivna avtal innan maj månads slut
för att projektet ska bli av. Även om man tecknar avtal idag så har man rätt att ändra sig.
Anslutningskostnaden är antingen 16 500 :- inklusive moms men då måste man teckna en
tjänst för minst 249:-/månad i 2 år. Tecknar man ingen tjänst så blir anslutningskostnaden
25 000 :- inklusive moms. Inga övriga nätavgifter tillkommer. Fibern dras fram till tomtgräns

(där gräsmattan slutar), slang och fiber fram till huset står Quadracom för men grävjobbet från
tomtgräns och in i huset får du bekosta själv. Patrik tror att fibern kan vara i full drift om ett år
om projektet blir av. En efteranslutning till fibernätet beräknas kosta minst det dubbla priset.

Förskolan Barnkullen startades 2007 och bedrivs som en ekonomisk förening. I dagsläget är
det 27 barn som går i förskolan men det är flera barn som är på väg att flytta till Garnvindans
förskola så till hösten kommer det att finnas flera lediga platser. Man kan sätta upp barnet i kö
redan från att det föds. De har en kokerska som lagar all mat på plats och är ute på mycket
utflykter vilket förskolan värderar högt och är stolta över. Barnkullen vill ha hjälp med att
sprida budskapet om de lediga platserna för att säkerställa förskolans fortsatta överlevnad.
För bokning av förskoleplats, hör av dig till förskolan på telefonnummer 0520-668365.

Boel gick igenom föregående mötesanteckningar från den 10 oktober 2012.
När det gäller trygghetslarm som inte fungerar så måste Boel få veta namn till de personer där
larmen inte fungerar för att detta ska kunna åtgärdas.

Boel gick igenom tidigare frågor och svar.

Preliminärt mötesdatum för hösten är den 9/10 då Joachim Wever kommer att bjudas in för
en presentation av den funktionshinderspolitiska planen.
Mikael Berglund informerade om att Skepplandas och Surtes bibliotek kommer att vara
tillgängligt till klockan 21 på vardagar och även på helger genom att ansluta sig till ett system.

Se bilaga längre ned.

2012-10-10

En gemensam satsning på en
trafiksäker gång- och cykelbana
längs Hålandavägen efterfrågas.

Sektor
samhällsbyggnad.

2013-04-17

Belysning vid återvinningsplatsen
efterfrågas, typ Active Lights som
enbart tänds när man är där.

Sektor
samhällsbyggnad.

2013-04-17

Åhörarna anser inte att plogning
och sandning på återvinningsplatsen och pendelparkeringen har
skötts bra. Telefonnummer till
upphandlade entreprenörer
efterfrågas.

Sektor
samhällsbyggnad.

2013-04-17

Väderskydd/busskur samt
belysning vid Drottninggärdet
efterfrågas.

Sektor
samhällsbyggnad/
KS.

2013-04-17

En åhörare anser att kurvan vid
Sandåker 1:6 är trafikfarlig och vill
därmed att nya belysningsstolpar

Sektor
samhällsbyggnad.

Mikael Berglund svarade att det
finns planer på en gc-väg mellan
Skepplanda och Hålanda i den nya
ÖP:n. Det går dock inte att säga
när i tiden denna kan bli verklighet.

Kommunen kan ev. tänka
sig att gå in som
medfinansiär om de får
frågan från Trafikverket.

sätts upp där.

