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Ortsutvecklingsmöte i Älvängen 

 

 

Ordförande Anitha Kristiansson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. 

 

Teman för kvällen: 

 Fixa min gata 

 Fiberkabel i Ale 

 Älvängens centrum - vill du vara med och planera? 
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*Det finns inga frågor från föregående möte att besvara. 

 

 

*Gustav Nilvall inleder kvällen med att informera om kommunens nya tjänst ”Fixa min 

gata”, vilken innebär att kommuninvånarna på ett enkelt sätt kan göra felanmälningar på 
nätet. Ärendet skickas till berörd sektor/tjänsteman och anmälaren får därefter ett snabbt 

svar. Nilvall visade publiken hur sidan ser ut och hur man ska gå till väga vid en anmälan. 

 

*Per Persson tar här vid för att berätta om bredband och fiberkabel. Han definierade 

begreppet bredband och förklarade skillnaden på de aktörer som finns idag.  

På frågan varför man ska välja fiber förklarade Persson att det är det som är mest 

driftsäkert, har högst kapacitet och billigast tjänster. 

Han berättade att det krävs att många i ett område går ihop och beställer fiberanslutning för 
att bolagen ska göra en investering. Det blir annars en alldeles för hög kostnad för den 

enskilde. Vid intresse hänvisar Persson till Ale.se/fiber. 

 

*Ordförande bryter för paus och bjuder mötesdeltagarna på kaffe med kanelbulle. 

 

*Älvängens centrum stod nu på agendan och Jan A Pressfeldt presenterade byggplanerna i 

Älvängen och då främst i centrum. Han berättar att det finns niohundra byggrätter och av 
dem är femhundra påbörjade. 

Vad gäller bygget på gamla busstationen kommer det att hållas ett offentligt samråd den 
7:e maj i Folkets hus, Älvängen, dit alla är välkomna och säga sin åsikt.  

 

*Pressfeldt lämnar här över ordet till Magnus Blombergsson som talar om Älvängen som 
småstad. 

Han säger att det finns mycket som återstår i studien kring centrumutvecklingen, det är 
bl.a. gång- cykel- och bilstruktur, p-platser och grönområden.  

Han menar också att mer befolkning, attraktiva mötesplatser, butiker och bostäder i samma 

hus är lösningen för att få ett levande centrum. 
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Publiken hade synpunkter på hur trafiksituationen i centrum är idag, med stora bussar som 
gör det trångt på huvudgatan. Blombergsson svara att bussarna måste gå centralt men 

kanske inte de allra största. 

 

*Klas Nord berättar här om medborgardialogen som innebär att invånarna kan vara med 
och ge sina synpunkter och påverka utvecklingen av centrum. Information kring detta finns 
på kommunens hemsida.  

Det kommer att bli utställningar och möten i La Plazas gamla lokaler. Annonser om detta 
kommer att finnas på kommunens hemsida och i Ale tidning.  

Blombergsson fick frågan vad som ska göras med Carlmarksområdet och svarade att det 
finns en vision och planer för området, men att det kan ta många år innan alla juridiska 
turer är lösta. 

 

 

Övriga frågor 

Mikael Berglund fick svara på frågan om hur långt man kommit i planeringen av ett 
äldreboende i Älvängen. Han säger att det finns inskrivit i planen och förmodligen kommer 

att vara klart ungefär år 2017. 

 

Elena Friberg fick besvara frågan om vad som ska bli i gamla vårdcentralens lokaler. Hon 
berättade att det inom kort kommer att finnas kommunala verksamheter i huset. 

 

 

*Efter detta tackade ordförande Anitha Kristiansson publik och inbjudna gäster för en 

intressant kväll och avslutade därmed kvällens möte.  
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Anitha Kristiansson (ordförande)  Agneta Johansson (sekretarare) 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Älvängen] 

Datum  

När ställdes 
frågan? 

 

Ärende/Fråga 

Generellt gäller att samtliga 
förvaltningar och ansvariga 
delges frågan genom 
protokollet 

Ärendet 

besvaras av 

Status/Svar Plats för 

anteckningar 

2014.04.22 

 

 

 

Varför får man inte använda 
butikernas p-platser nattetid? 

 Pressfeldt svarar att detta kommer att ändras 
inom kort så p-platserna ska kunna nyttjas efter 
butikernas stängningstider. 

 

2014.04.22 Vad kommer att hända med 
Carlmarksområdet? 

 Blombergsson svarar att det finns planer för 
området men att man inväntar den juridiska 
processen som kan bli långvarig. 

 

2014.04.22 Vad är ett trygghetsboende?  Berglund svarar att i ett trygghetsboende finns det 
oftast tillgång till personal under vissa tider på 
dygnet. Man bor i ett hus där det som regel bara 
bor äldre personer exempelvis 55+.  

 

2014.04.22 Vad händer med gamla 
vårdcentralens lokaler? 

 Elena Friberg svarar att det inom kort kommer 
att finnas kommunala verksamheter i lokalen. 
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2014.04.22 När kommer det ett 
äldreboende i Älvängen? 

 Berglund svarar att det kommer att finnas ungefär 
år 2017. 

 

2014.04.22 Vad blev det med planerna på 
en skate-park i Älvängen? 

Sektor 
samhällsplanering 
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