
BOHUS. Rolf Engström 
och Lars-Helge Johans-
son båda boende och 
verksamma i Bohus har 
slagit sina kloka huvu-
den ihop.

Resultatet har blivit 
en framtidsvision för 
Bohus.

För 200 miljoner 
kronor kan Bohus cen-
trum byggas om, 160 
nya lägenheter tillför-
skaffas och även Ban-
dyhuset på Jennylund 
ingår i summan.

Visionen om hur Bohus kan 
lyftas igen har överlämnats 
till kommunlråden i Ale, 

Fastighetsbolaget Balder 
(nuvarande ägare till Bohus 
centrum) och Alebyggen. 
Det är ett förslag, ett utkast 
– eller som författarna Rolf 
Engström och Lars-Helge 
Johansson själva uttrycker 
saken – ett diskussionsun-
derlag för att vända trenden 
i Bohus.

– Det är en helt opolitisk 
handling och jag hoppas att 
vi kan föra en kreativ debatt 
runt Bohus framtid utan att 
blanda in politik, säger Rolf 
Engström som själv är soci-
aldemokratisk fullmäktigele-
damot.

En grundidé är att försöka 
samordna ägandet. Idag är 

det fastighetsbolaget Balder 
som äger centrumanlägg-
ningen och Alebyggen har 
de närliggande huskropparna 
med bland annat Bohus ser-
vicehus.

– Vi tror att det skulle vara 
en styrka om projektet leddes 
av en ägare under utveck-
lingsperioden och att man 
sedan bytte ägare när det blir 
tid för förvaltning. Som vi ser 
det är det Balder eller Alebyg-
gen som ska ta över samtliga 
fastigheter i prospektet, säger 
Lars-Helge Johansson.

Tanken är att skapa 100 
nya lägenheter på höjden 
på själva centrumhuset som 
sedan byggs ihop med de 

intilliggande huskropparna, 
Bohus servicehus. Dessa 64 
servicelägenheter som finns 
idag föreslås bli 40 större 
lägenheter och vidare kan 
ytterligare 60 nya lägenheter 
byggas österut vid Ekekul-
len.

– Sedan låter det säkert 
konstigt att vi gärna ser att 
man begränsar service- och 
det kommersiella utbudet 
till det mest nödvändiga. Det 
som ska finnas i Bohus cen-
trum ska hålla hög kvalitet, 
säger Lars-Helge Johansson.

De nya lägenheterna är 
tänkta att ägas i form av 
kooperativ hyresrätt. Insat-
sernas storlek bestäms av 

den hyresrättsförening som 
bildas. Insatserna i koope-
rativ hyresrätt är säkert och 
spekulationsfritt, men ger 
heller inte möjlighet till 
några värdestegringar. Som 
ni kan se är visionen att bygga 
ihop delarna i centrum med 
en stor inglasad gård, där 
gemensamma ytor för bland 
annat boule, pool och vinter-
trädgård kan etableras.

– Sedan tänker vi oss en 
större reception som får en 
funktion som påminner av ett 
medborgarkontor. Där ska 
vi kunna få internetservice, 
biluthyrning, information 
om tåg och bussar med mera, 
säger Rolf Engström.

Visionen är också att 
vårdcentral, barn- och möd-
ravårdcentral behålls samt 
att ett miniapotek öppnar i 
framtidens centrumanlägg-
ning. Här vill Engström och 
Johansson också förlägga 
Västra Götalandsregionens 
turistvärd.

– Visionen är inte förank-
rad hos vare sig Ale kommun, 
Alebyggen eller fastighetsbo-
laget Balder. Det är ett start-
skott eller en inspirationskälla 
för att tänka framåt i Bohus. 
Vi hoppas fler vill vara med 
och tänka till nu, avslutar 
Rolf Engström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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SURTE. Ortsutveck-
lingsmötet i Surte förra 
torsdagen fick besök 
av polischefen Håkan 
Frank. Han möttes av 
kritik mot att det tar 
lång tid för polisen att 
komma när man ringer 
112, om de ens kommer. 

– Det har hänt mycket 
i Surte, svarade Frank, 
men vi har inte resurser 
att åka på allting.

22 personer hade kommit till 
Surte kulturhus för att disku-
tera med Håkan Frank som är 
polischef i Angered och Ale. 
Bland mötesdeltagarna höjdes 

ganska tidigt röster om att det 
kommer mycket problem och 
brott från närliggande Ange-
red. Men Håkan Frank in-
stämde inte i den bilden.

– De flesta biltjuvar som 
vi griper i Surte är från orten 
eller kommunen, berättade 
han.

Det kom flera exempel från 
åhörarna om stulna bilar och 
inbrottsförsök då det dröjt 
länge innan polisen kommit 
eller att de inte kommit alls. 
Man pratade också om att 
polisen borde göra kraftiga-
re insatser mot droghandeln 
i Surte. Håkan Frank berät-
tade då att polisen lägger 

mycket tid på orten och tar 
många narkotikapåverkade. 
Polisdistriktet Angered och 
Ale har bara ett fyrtiotal poli-
ser som ska serva 75 000 invå-
nare, ibland har de helt enkelt 
inte tid att ta hand om allt. 

Föräldrar viktiga
Vidare pratade Frank om att 
det är viktigt att försöka nå ut 
till föräldrarna för att hjälpa 
stökiga ungdomar. Han höll 
med när önskan om en fritids-
gård kom upp.

– Där det finns fritidsgår-
dar kan vuxna ha en dialog 
med ungdomar på glid som 
behöver hjälp. 

Han menade att det är vik-
tigt att ungdomar har en plats 
att gå till där de kan få vuxna 
förebilder, både bland fri-
tidsledarna men också poli-
ser som kan komma dit och 
prata med de unga.

– Generellt är Surte ett bra 
område, avslutade Frank. 

Diskussionen om ungdo-
mar fortsatte med politikerna 
som representerades av Eva 
Eriksson (s), Ingemar Ser-
neby (m) och Jessica For-
sell (s). Flera mötesdeltaga-
re menade att det behövs en 
knytpunkt i Surte där ung-
domar kan samlas och syssel-
sättas. Det gäller både yngre 

barn och tonåringar.
Mot slutet av mötet kom 

några frågor upp om det stora 
vägarbetet med E45:an som 
kommer att prägla kommu-
nen flera år framåt. Det dröjer 
ett eller två år innan sträckan 
genom Surte kommer att på-
börjas och vill man veta mer 
om projektet kan man gå in 
på Vägverkets eller Ale kom-
muns hemsida och läsa mer.

Surtebor kritiska mot polisens insatser

BOHUS. Fler poliser på 
fältet, ett uppfräschat 
Bohus centrum och 
kanske till och med en 
simhall.

Bland all kritik mot 
skadegörelse, klotter, 
försämrad service och 
otrevliga ungdomar 
fanns en stor portion 
framtidstro på ortsmö-
tet i Bohus.

Bandyhuset som för-
hoppningsvis står klart 
i mitten av september 
väntas föra med sig 
mycket positivt.

80 personer hade samlats i 
samlingslokalen i Bohus ser-
vicehus för att bland annat 
lyssna till närpolischef Håkan 
Frank.

– Jag vet att det finns 
många synpunkter på poli-
sens arbete, men tro mig det 
kommer att bli bättre och 
det är redan idag tämligen 
bra i Ale kommun när det 
gäller brottsligheten. Ni har 
en fördel som ligger så nära 
Göteborg, där polisens resur-
ser är stora. Många tror att 
det är en nackdel och att stor-
stadens kriminalitet sprider 
sig ut i kranskommunerna, 
men Ale har varit försko-
nat. Det är en del bilinbrott, 
men antalet villainbrott och 

rena bilstölder är få, inledde 
Frank.

Mötesdeltagarna var mer 
intresserade av hur ”buset” i 
centrum ska motverkas och 
hur tryggheten för de äldre 
ska förbättras. Kvällstid är 
det få i den äldre populatio-
nen som vågar gå ut.

– Vi utvecklar just nu ett 
framgångsrikt samarbete med 
skolan och socialtjänsten i 
Ale. Taktiken är att identifiera 
de problemungdomar som 
finns. Det gäller att komma 
till roten med det onda. Den 
stora massan består av väl-
digt goa ungdomar, menade 
Frank och fortsatte.

– Jag tycker inte att ni ska 
vara rädda för ungdomarna. 
De går att prata med och 
när det gäller mopedbuset så 
kommer vi att stävja det när 
våra motorcykelpoliser snart 
sätts in.

Omlokalisering
Håkan Frank avslöjade också 
en del kring de långt gångna 
planerna på en omlokalise-
ring av polisstationen i Ale.

– Vi kommer troligtvis att 
samlokalisera den med kom-
munledningens nya kontor 
på Ale Torg. Det medför 
att vi kan utveckla ett ännu 
bättre samarbete med kom-
munens brottsförebyggare, 
informationsavdelning och 
så vidare. Det gör att vi kan 

frigöra resurser till fler polis-
timmar utomhus. Det är min 
ambition att vi ska vara ute på 
fältet i större utsträckning än 
vad som är fallet idag. Vi får 
se hur det blir. Det återstår 
en del pusselbitar och beslut 
innan stationen kan flytta, 
men jag tror polisen blir mer 
tillänglig för Aleborna om 
den ligger på Ale Torg som 
många av er ändå redan besö-
ker idag.

Synpunkterna på närpo-
lischefens redogörelse var 
mestadels positiva. Kritiken 
riktades istället mot kommu-
nen.

– Att ungdomarna hänger 
här i centrum är väl inte så 
konstigt när fritidsgården 
är stängd och fritidsledarna 
bara jobbar dagtid, muttrade 
en åhörare.

Håkan Frank påtalade 
också vikten av att Bohus-
borna tipsar polisen om allt 
som verkar misstänkt. En ny 
tipstelefon är på gång och 
numret kommer att presen-
teras lite längre fram.

Skötseln av Bohus cen-
trum var nästa huvudpunkt. 
Fastighetsbolaget Balder 
som äger anläggningen hade 
anmält förhinder att närvara, 
men däremot fanns fastig-
hetsförvaltaren Leif Larsson 
på plats.

– Vi beklagar de problem 
som är i centrumet, men ni 

ska veta att det är mycket på 
gång. Balder är idag ett börs-
noterat företag, en koncern 
som har växt oerhört fort. Det 
har varit jobbigt för alla fast 
nu ser vi ljuset i tunneln. Idag 
jobbar Balder väldigt profes-
sionellt med alla frågor. En 
arkitekt har ritat på ett antal 
förändringar i Bohus centrum 
och jag vet att när de genom-
förs kommer det innebära ett 
stort lyft för anläggningen. 
Problemet just nu är att vi 
har förlorat en stor hyres-
gäst, Komvux, som hyrde 
750 kvm. För att göra inves-
teringarna i Bohus centrum 
så måste det också finnas en 
ekonomisk grund att stå på i 
form av hyresintäkter. Det 
pågår förhandlingar med ett 
antal intressenter för tillfäl-
let, berättade Leif Larsson.

Nya öppettider
För att lösa de mest akuta 
bekymrena med ungdo-
mar som stökar i centrum 
kommer öppettiderna att 
begränsas. Idag låser väk-
taren kl 20.15, men snart är 
det låst redan kl 18.15 under 
varadagar. Lördagar stängs 
centrumet kl 14.15 och sön-
dagar kommer att vara hel-
stängt, informerade Larsson.
Ortsutvecklingsmötets ord-
förande, Rolf Engström (s), 
presenterade med assistans 
av Lars-Helge Johans-

son, LHJ Fastigheter AB, en 
framtidsvision för Bohus (se 
separat artikel).

– Det kan bli en simhall i 
Bohus, myste Engström som 
också tillkännagav att om allt 
går som det ska är två tredje-
delar av Bandyhuset rest före 
semestern.

Runt den 20 september 
ska det vara möjligt att spela 
bandy inomhus på Jennylund 
– om tidsplanen håller.

Bohus centrum ska bli snyggt igen
– Men ingen vet när – jakten på nya hyresgäster prioriteras

Skadegörelsen är omfattande runt Bohus centrum. Särskilt 
klotter är ett återkommande problem.

BOHUS CENTRUM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Framtidsvision presenterades på ortsmötet
– Så kan Bohus bli ett drömsamhälle med simhall och bandyhus

Närpolischef, Håkan Frank, 
talade i klartext på ortsut-
vecklingsmötet i Surte. 

– De flesta biltjuvarna vi 
griper i Surte är från orten.

I SURTE
Åsa Kristiansson

asa@alekuriren.se


