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Ortsutvecklingsmöte Nol
Vår 2015

Datum och tid

2015-04-15, 19:00-21:00

Plats

Folkets hus, Nol

Presidium

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

Sekreterare

Mattias Lundin

Inbjudna

Monika Jonasson, Fastighetschef
Per Persson, bredbandssamordnare Ale kommun
Einar Hansson, Arkitekt och stadsvandrare,
deltagare i projektet Mötesplatser i Ale

Antal övriga mötesdeltagare

40 Personer

Ortsutvecklingsmöte i Nol
Inledande presentation
Medlemmarna i presidiet presenterar sig och kvällens talare hälsas välkomna..

Val av justerare
Hans Hellman valdes att jämte ordföranden justera protokollet
.

Föregående mötesanteckningar
Information från Per Persson
Per informerar om kostnader som kan förekomma då man ansluter till fiber och svarade på
frågor. Målet är att alla som bor i tätorter ska få erbjudande om fiber.
Information från Einar Hansson
Einar berättar att han jobbat medstadsvandringar i Göteborg i 37 år. Han har rekryterats av
sektor Utbildning och kultur för att tillsammamns med Persnills
Hallberg kartläggas mötesplatser i Ale. Inbjudningar ska gå ut till att delta i träffar om olikas
mötesplatser i Ale. Man kommer köra runt i en minibuss till olika delar av kommunen. Detta
kommer ske 23e och 30e maj. Mer information kommer på ale.se
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Information från Monika Jonasson
Monika berättar att man håller på med detaljplanen för Nol. Nolhagens förskola ska försvinna
men det finns planer på en ny förskola med 8 avdelmingar på grusplanen vid Nolskolan. Inga
planer finns på förändringar med Nolskolan. Gymnastiksalen är väldigt liten men den frågan
har inte kommit till Fastighetsavdelningen. Fastighet utför det som är beställt av
Utbildningsnämnden. Man borde bjuda in ordföranden och vice ordförande i
Utbildningsnämnden samt verksamhetschef för skolår F-9 igen för att svara på frågorna om
gymnastikhallen vid höstens möte i Nol.
Rose-Marie som är ny i Utbildningsnämnden berättar att det läggs mycket fokuspå andra
skolor i Ale som är i stort behov av underhåll, bla på Da Vinci skolan där de har stora
problem med fukt.
Monika Jonasson berättar också att det sker en del underhåll på Nolskolan just nu, dock inte i
gymnastikhallen.

Svar på tidigare frågor
Rose-Marie läser upp svaren på följande 4 frågor som ställdes vid förra mötet:
”Vattnet från berget når inte utjämningsmagasinet vid Röda dalen. Den bäck som går från
Nödinge till fördröjningsmagasinet på kärrvägen behöver rensas ur.
Det gäller sträckningen mellan grusvägen, förbi fotbollsplanen och till fördröjningsmagasinet
på kärrvägen . Samt det diket sm går mellan hundrastgården och fotbollsplanen och ansluter
till ovanstående bäck”
Svar från sektor samhällsbyggnad: Angående eventuell rensning av bäck till
fördröjningsmagasinet på Kärrvägen är våran bedömning just nu är att vi väntar till våren med
ev rensning.
”Märk ut stigarna, på liknande sätt som vandringsleder, från Brandsboberget (förlängningen av
Lunnavägen) till Vimmersjön och Hälltorpssjön. Detta skulle underlätta”
Svar från sektor samhällsbyggnad: : Enligt sektor samhällsbyggnad finns just nu inte resurser
till detta
”Fler gångbanor/trottoarer exempelvis Industrivägen - Brukstorget – Brandsbovägen
önskas.”.
Svar från sektor samhällsbyggnad: Förslag till nya gång och cykelbanor tas fram i kommunens
trafikplan som revideras vart 4:e år och antas av Kommunfullmäktige. Del av föreslagen
sträckning finns med i nu gällande trafikplan men är ej prioriterad. Arbetet med revidering av
trafikplanen pågår och i detta arbete kommer denna fråga att aktualiseras på nytt.
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”Det föreslås att man sätter upp en anslagstavla i anslutning till Resecentrum i Nol.”
Svar från sektor samhällsbyggnad: Vid uppförande av anslagstavlor beräknas kostnaden bli dyr jämfört
med nyttan av dessa. Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det inte ska uppföras några anslagstavlor i
kommunens regi

Mitträcket tas upp på nytt. Trafikverket svarar fortfarande inte trots påtryckningar från sektor
samhällsbyggnad
Frågan om ringsignal då det kommer snabbtåg vid pendelstationen måste tas upp igen.
Monika S.tror att det är borttaget generellt. Det är dock förenat med livsfara att det inte
ljuder någon signal
Representanter för Trafikverket respektive Västtrafik bjuds in till höstens ortsutvecklingsmöte
för att svara på frågor.

Nya ärenden vid dagens möte
Städning:
Snygga till gågatan i Nol. Det ser skräpigt ut där. Dessutom ser det förskräckligt ut längs älven.
Stigen där gallåsvägen slutar är gyttjig. Det vore trevligt om den kunde grusas.
Svenska kraftnät planerar en ny kraftledning, som är till fara för invånarna, genom Ale
kommun. Detta påverkar invånarna väldigt mycket. Hur agerar politikerna för att möta detta?
-Tjänstemannasvaret är att gräva ner ledningen. Frågan har inte varit uppe i Kommunstyrelsen
än.
Grönområdet vid Tallstigen är översvämmat till följd av att Ale el har fällt en massa träd och
kört dem över grönområdet. Det ligger på Anders Alfredsons bord att se till att det dräneras.
Detta ska bevakas och följas upp till nästa möte!.
Monika S tipsar om att man kan lämna medborgarförslag till KF
Ska vi inte ha nya bullerskydd frågar någon? När kommer nya sättas upp?
-Svaret från politikerna på plats är att Ale kommun inte kan påverka Trafikverket. Det tar lång
tid att upphandla plexiglas som skall ersätta de krossade glasen.
Det framförs slutligen önskemål om mikrofon och hörslinga till nästa möte så att alla hör.
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Klas Karlsson
Ordförande

Mattias Lundin
Sekreterare

Hans Hellman
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmött i Nol
Datum

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

När ställdes
frågan?

Generellt gäller att samtliga
förvaltningar och ansvariga delges
frågan genom protokollet

2014-10-15

Vattnet från berget når inte
Sektor
utjämningsmagasinet vid Röda
samhällsbyggnad
dalen. Den bäck som går från
Nödinge till fördröjningsmagasinet
på kärrvägen behöver rensas ur.
Det gäller sträckningen mellan
grusvägen, förbi fotbollsplanen
och till fördröjningsmagasinet på
kärrvägen .
Samt det diket som går mellan
hundrastgården och fotbollsplanen
och ansluter till ovanstående bäck
Se karta på sidan 3
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Status/Svar

2014-12-30: Angående eventuell
rensning av bäck till
fördröjningsmagasinet på Kärrvägen
är våran bedömning just nu är att vi
väntar till våren med ev rensning.

Plats för anteckningar
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2014-10-15

Märk ut stigarna, på liknande sätt
som vandringsleder, från
Brandsboberget (förlängningen av
Lunnavägen) till Vimmersjön och
Hälltorpssjön. Detta skulle
underlätta

Sektor
Samhällsbyggnad
.

2015-01-20: Enligt sektor
samhällsbyggnad finns just nu inte
resurser till detta.

2014-10-15

Fler gångbanor/trottoarer
exempelvis Industrivägen Brukstorget – Brandsbovägen
önskas..

Sektor
samhällsbyggnad

2015-02-26: Förslag till nya gång och
cykelbanor tas fram i kommunens
trafikplan som revideras vart 4:e år
och antas av Kommunfullmäktige.
Del av föreslagen sträckning finns
med i nu gällande trafikplan men är ej
prioriterad. Arbetet med revidering
av trafikplanen pågår och i detta
arbete kommer denna fråga att
aktualiseras på nytt.

2014-10-15

Det föreslås att man sätter upp en
anslagstavla i anslutning till
Resecentrum i Nol.

Sektor
samhällsbyggnad

2014-10-16: Vid uppförande av
anslagstavlor beräknas kostnaden
bli dyr jämfört med nyttan av dessa.
Sektor samhällsbyggnads bedömning
är att det inte ska uppföras några
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anslagstavlor i kommunens regi.

2014-04-09 och Frågan om det blir nått mitträcke
2015-04-15
på pendeltågsstationen i Nol.

Trafikverket

Obesvarad (2014-10-15)
Mötet 150415: En representant från
Trafikverket ska bjudas in till höstens
möte för att besvara frågan.

2014-04-09 och Röstmeddelande när tåg passerar
2015-04-15
finns inte enligt flera

Västtrafik

Västtrafik meddelar att det
förekommer inga röstutrop på någon
av de stationer som de trafikerar.
Däremot informerar Västtrafik om
passerande tåg via sina skyltar.
Mötet 141015: Mikael Berglund som
sitter i Västtrafiks styrelse tar upp
detta där. Annars uppmanas alla att
kontakta Västrafik och påtala detta.
Mötet 150415: : En representant från
Västtrafik ska bjudas in till höstens
möte för att besvara frågan.

2015-04-15

Städning:

Sektor
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Snygga till gågatan i Nol. Det ser
skräpigt ut där. Dessutom ser det
förskräckligt ut längs älven.
2015-04-15

Stigen där gallåsvägen slutar är
gyttjig. Det vore trevligt om den
kunde grusas.

2015-04-15

Grönområdet vid Tallstigen är
översvämmat till följd av att Ale el
har fällt en massa träd och kört
dem över grönområdet. Det ligger
på Anders Alfredsons bord att se
till att det dräneras. Detta ska
bevakas och följas upp till nästa
möte!.

Ortsutvecklingsmöte Nol
Vår 2014
samhällsbyggnad

Sektor
samhällsbyggnad
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