
NOL. Nolängens IP står 
allt som oftast under 
vatten.

Nu har ungdomsle-
darna tröttnat.

– Det är bra att ni 
har svar på våra frågor, 
men vi vill hellre ha 
åtgärder som löser pro-
blemet, konstaterade 
en vaken åhörare.

Nolborna hade förberett 
frågor om aktiviteter för 
barn och unga med en sär-
skild betoning på Nolängen. 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn 
(M), kallades in till mötet 
med kort varsel och försökte 
ge svar.

– Den politiska viljan 
beträffande att iordningställa 
Nolängen är tydlig. Vi har 
sagt att det ska bli konstgräs 
där, men det är lättare sagt 
än gjort. Kommunen har 
gjort flera geotekniska utred-
ningar och vi hoppas snart få 
besked om hur markproble-
men kan lösas.

Andreas Martinsson från 
Nol IK betonade att klubben 
inte begär en elitanläggning. 
En träningsplan duger gott 
och deras egna förslag är 

både billigare och lättare att 
förverkliga.

– Det låter som att det 
finns en del missförstånd. Jag 
föreslår att vi kallar till ett 
nytt möte, där både tjänste-
män, klubbens representan-
ter och vi politiker bör finnas 
med, summerade Isabell 
Korn.

Det kom också upp en 
fråga om med vilken rätt de 
klubbar som inte har en egen 
konstgräsplan kan kräva att 
få tillgång till övrigas.

– 25% av tiden ska dispo-
neras av er andra. Det är den 
uppgörelse som finns och 
gäller, lovade Isabell Korn.

Idrottshall
Det framfördes också 

önskemål om en idrottshall 
både för föreningslivet och 
skolans skull. Den nuvarande 
hallen är både liten, trång 
och gammal.

Mötesdeltagarna bjuds 
onsdag 7 november in till 
en trygghetsvandring i Nol. 
Tillsammans med Polisen 
och kommunala tjänstemän 
ska faror, hot och brister ute 
i samhället uppmärksammas. 
Var känner vi oss otrygga? 
Vad är bra och vad kan göras 

bättre? Ett bra tillfälle för 
alla nolbor att aktivt visa vad 
som måste förbättras.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), och kommunikations-
chef Anne Kolni föredrog 
sedan det fortsatta visionsar-
betet.

Enhälligt antagen
– Den är enhälligt antagen 
i kommunfullmäktige och 
jag försäkrar er om att det 
inte ska bli en hyllvärmare. 
Tjänstemännen är redan 
igång med att genomföra 
den. Bland annat fortsät-
ter vårt arbete med att ge 
alla elever en egen dator 
och snart har de även två 
olika måltider att välja på till 
lunch, sa Berglund.

Nolpatrioterna var föga 
intresserade av Alefrågorna. 
De ville diskutera Nol.

– Varför händer det ing-
enting i Nol? Det är ju bara 
i Nödinge och Älvängen ni 
satsar. Det här är orten gud 
glömde, hävdade Magnus 
Olofsson.

– Det som händer i Ale 
händer i Nol. Vi måste ha 
ett större perspektiv. Jag för-
står hur ni känner för det har 
hänt mycket i Nödinge och 
Älvängen, men det kommer 
att hända en hel del även i 
Nol. Titta på den framtida 
bostadsplaneringen, svarade 
Mikael Berglund.

Likt övriga möten som 
Västtrafik har nobbat var 
frågor om den kommande 
kollektivtrafiken menings-

lösa. Svaren fanns någon 
annanstans.

Trafikingengör Ken-
neth Gustavsson kunde 
dock berätta om att Nol 
och Nödinge kommer att få 
cykelgarage vid pendelsta-
tionerna. Det kommer också 
vara möjligt att ta med cykeln 
på tåget för 30 kronor.

Lennart Johansson, 
boende på Alevägen i Nol, 
skickade med presidiet en 
fråga till nästa möte.

– Jag undrar när bullerni-
vån ska bli acceptabel. Den 
skulle ju bli så bra när vägen 
och järnvägen var klar. Det är 
den inte kan jag meddela och 
planteringarna sköter Tra-
fikverket heller inte om.

Helt uppenbart var att 
nolborna ville prata om Nol, 
inte så konstigt heller. Det 
var ju ett ortsutvecklings-
möte.
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Komvux Ale

Nu har webbansökan öppnat!
Det fi nns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval.
Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när
arbetschansen kommer - det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Dags att söka till Komvux nu ! gå in på www.ale.se/komvux och gör din ansökan.

KAMPANJ!

Ingeborgsgatan 6 • Göteborg • Tel. 031-21 40 40
Utmarksvägen 20 • Kungälv • Tel. 0303-184 00

www.smadjursakuten.se

Funderat på att 
kastrera din hund?
Hur påverkas din tik, hanhund 
av ingreppet? Ring oss för råd-
givning och mer information.

Kampanjen pågår
november månad ut.

Hundkastrering
Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du 100 kronor.  
För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Riskerar du att bli allvarligt sjuk
av influensa? Om du vaccinerar 
dig får immunförsvaret hjälp 
att skydda kroppen bättre 
mot viruset. 
Du bör vaccinera dig om du
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Vaccinera dig 
mot säsongens influensa! 

Vårdcentralen Skepplanda 
r n  

0

 
www.vgregion.se/var

 

Välkommen till drop in-mottagning för vaccination
Vårdcentralen Älvängen
Varje ons från v43 kl 13.00-16.30

Göteborgsvägen 26, 010-47 33 550
www.vgregion.se/vardcentralenalvangen

Vårdcentralen Skepplanda
23 okt, 30 okt & 6 nov kl 13.00-16.30

Albotorget 5, 010-47 33 550
www.vgregion.se/vardcentralenskepplanda

Nolborna ville prata 
om Nol – inget annat

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Isabell Korn (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 
svarade på frågor om Nolängen och lovade kalla till möte 
inom kort.

Vision Ale 2025 intresserade inte alla på ortsutvecklingsmötet i Nol. De var där för att 
diskutera sin egen ort och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), fi ck mycket 
att lyssna på.


