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Ska det vara så?

NOL. Punkthusen i Nol 
har stora underhålls-
behov, bland annat 
behöver avloppsstam-
mar och värmesystem 
bytas ut.

 På ortsmötet berät-
tade Alebyggens vd 
Lars-Ove Hellman att 
det även fi nns planer 
på nybygge i området.

De äldsta hyreshusen vid 
Mossvägen och Folkets Hus-
vägen har 45 år på nacken 
och behovet av omfattande 
renoveringar blir allt större. 
Det var en konkret och 
informativ Lars-Ove Hell-
man som på torsdagens orts-
utvecklingsmöte berättade 
om Alebyggens planer. 

– Den största tekniska 
åtgärden, vid sidan av 
avloppsstammar, är att byta 
ut värmesystemen som idag 
är så kallade ettrörssystem. 
Ventilationen behöver för-
bättras och även fasadskivor-
nas infästningar börjar ge sig.

I samband med reno-
veringarna finns det från 
Alebyggens sida även fun-
deringar på att höja de 15 
hyreshusen med en våning, 
vilket skulle innebära 65 nya 
lägenheter. Dessutom har 
man börjat titta på att even-
tuellt bygga ett eller två nya 
hus i området, men det ligger 

fortfarande på planeringssta-
diet. Totalt kan det bli fråga 
om cirka 100 nya bostäder 
i Nol, något som går i linje 
med Ale kommuns vision om 
att öka invånarantalet. 

– När Ale blir attrakti-
vare tittar vi på möjligheten 
att förtäta och fördelen är 
att all infrastruktur redan 
finns. Det gäller att hålla 
nere kostnaderna från grun-
den. Vill vi få ungdomar att 
bo kvar i kommunen gäller 
det att bygga nytt för att fri-
göra äldre lägenheter till den 
yngre generationen. Detalj-
planändring pågår och jag 
kan tänka mig att ett samråd 
skulle kunna ske om ett år. 
Mycket utredningar ska 
göras först och internt har vi 
ännu inte satt ner foten. 

Givande vandring
Isabell Korn (M), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, berättade kort om 
planerna på att anlägga en 
niomannaplan med konst-
gräs vid Nols IK. Informa-
tionen var mycket knapp-
händig och representanter 
från idrottsklubben uttryckte 
sin besvikelse över att det 
inte planeras för en elvaman-
naplan. 

Därefter lämnades ordet 

över till Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare, 
som redogjorde för den 
senaste trygghetsvandringen 
som gjordes i Nol i början av 
november förra året. 

Vandringen, som hålls på 
alla orter en gång om året, 
går ut på att uppmärksamma 
saker som kan förbättras. 
Med fanns även samhälls- 
och folkhälsoplanerare, 
parkchef, verksamhetsut-
vecklare och polis, samt ett 
tjugotal engagerade ortsbor.

Trygghetsvandr ingen 
ledde bland annat till att 
gråa betonggrisar på vägarna 
målades vita och fick reflexer, 
nedfallna och lutande träd 
togs bort, trasiga gatlampor 
rapporterades till Ale El, 
man uppmärksammade en 
cykelbana som tog slut mitt 
i en väg och övriga områden 
med risk för fara rapportera-
des till respektive instans. 

Flera ortsbor tog upp pro-
blem med höga hastigheter 
på Alevägen och åsikterna 
vidarebefordrades till Tra-
fikverket för översyn. 

En mötesdeltagare fram-
förde en synpunkt om att 
Nolskolans gymnastiksal är 
för liten och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) menade att 

en översyn av alla skolorna 
är angelägen och kommer att 
göras.

Störande kajor
Ett problem som tagits upp, 
inte bara på Nols ortsmöte, 
är de stora flockarna med 
kajor som håller till på olika 
ställen runt om i kommunen. 

– De låter högt och skrä-
par ner, menade ortsborna, 
som undrade om någon form 
av skyddsjakt på kajor är 
möjlig.

Bodil Ljungkvist, miljö-

inspektör på Ale kommun, 
menar att problemet är svårt 
att komma åt.

– Möjligheten att bedriva 
skyddsjakt finns, men det 
är inte särskilt effektivt och 
inte lämpligt i tätbebyggt 
område. Överhuvudtaget 
ger inte skyddsjakt på fåglar 
någon större effekt. Skjuter 
du en så flyger alla andra 
iväg, men kommer fortfa-

rande tillbaka. Problemet 
med stora mängder kajor är 
inte specifikt för Ale utan 
finns överallt. Det man kan 
göra är att se till att inte ha 
sopor och annat som lockar 
framme och försvåra för dem 
att bygga bo i trädgården. 

– Punkthusen i fokus på ortsmötet i Nol

Alebyggen planerar renoveringar
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Punkthusen i Nol är i behov av underhåll, samtidigt som Alebyggen har funderingar på att 
bygga ett eller två nya hyreshus i området. 

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman var konkret och 
informativ på torsdagens 
ortsmöte.

Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare berät-
tade om den senaste trygg-
hetsvandringen i Nol. 
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VEDUM är på plats och hjälper er att rita upp 
ert badrum. Boka tid eller kom på drop-in!

BRICMATE pratar kakel & klinkers

PASSA PÅ! Bra erbjudande på Vedums 
badsortiment och kakel & klinkers från 
Bricmate hela torsdagen.

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?


