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Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och kultur-

chefen Michael Svensson 
besöker samtliga ortsutveck-

lingsmöten i vår. Onsdagens 
tilldragelse i Folkets Hus 
utgjorde inget undantag. 
Syftet är att presentera Ale 
kommuns vision för 2025 
och få ortsborna delaktiga i 
processen.

– Jag presenterar en pro-
totyp för er, en halvfärdig 
produkt. Ni kan fortfarande 
påverka utformningen. Jag är 
inte naiv och tror att ni kan 
haspla ur er briljanta idéer 
här och nu, men kommer ni 
på något så återkoppla gärna 
till mig eller mina kollegor, 
förklarade Berglund när 
han talade inför de 20-talet 
nolbor som hade bänkat sig i 
Nolskolans matsal.

Åhörarna fick sedan till 
uppgift att portionera ut tre 
plustecken respektive tre 
minustecken för Nol, med 
kortfattade kommentarer 
därtill. De fick också fram-
föra sina önskemål om vad 
som bör hända på orten fram 
till 2017.

– Den här övningen har 
slagit väldigt väl ut. Delta-
garna hjälper oss att hitta 
kulturella värden i respek-
tive samhälle, som blir ett 
bra inspel till samhällsplane-
ringskontoret. Vi får också 
veta vilka platser som upp-
levs som otrygga, fula och så 

vidare, säger Michael Svens-
son.

Plus för vårdcentralen
Nolborna tog sig an uppgif-
ten med hull och hår, men att 
hitta tre smultronställen på 
orten visade sig inte vara det 
lättaste. Några framhävde 
älven, andra fotbollsplanen 
Nolängen medan Birgitta 
Berglund satte sitt första 
plustecken för vårdcentralen.

– Den är bra och något 
att vara stolt över, ansåg Bir-
gitta.

Flera bybor ondgjorde 

sig över de industribygg-
nader som finns mitt i sam-
hället och som inte är sär-
skilt vackra att se på. Den 
äldre delen av befolkningen 
beskrev också den utarmning 
som har skett i samhället av 
affärer, bibliotek, bank och så 
vidare.

– Det är ingen som vill 
satsa i Nol längre, konstate-
rade en mötesdeltagare.

Kritik
På övriga frågor uppkom 
kritik om att Brandsbovägen, 
efter två års väntan, ännu 

inte är asfalterad. På frågan 
om det blir något staket runt 
dagvattendammen på Kärr-
vägen vid Röda dalen blev 
svaret från samhällsbygg-
nadsnämnden nej. Presidiets 
ordförande, Rose-Marie 
Fihn (Fp), lovade emellertid 
att föra fram ärendet ännu en 
gång till beslutande organ i 
kommunen.

Ont om plustecken i Nol
– Och nu vill man se Brandsbovägen asfalterad
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Birgitta Berglund noterar plustecken på kartan över Nols samhälle.

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) redogjorde för Ale kom-
muns visionsarbete på ortsutvecklingsmötet i Nol.

NOL. Vilka positiva förtecken finns i Nol?
Inte särskilt många om man ska tro besökarna 

till onsdagskvällens ortsmöte i Folkets Hus.
– Det bästa med att bo i Nol är möjligheten till 

bra kommunikationer så att man snabbt kan ta 
sig härifrån, skämtade en av deltagarna.

– inte bara ett besök – en upplevelse.
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