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SURTE. Många surtebor 
tycker att renhållningen 
och standarden i Surte 
är under all kritik, flera 
klagar på kommunen. 

Men Anders Alfreds-
son på parkenheten 
menar att det oftast 
inte är kommunens 
ansvar.

Skitigt, fattigt, tråkigt. Det är 
några av åsikterna bland Sur-
teborna. Många tror att det är 
kommunens ansvar att hålla 
rent, men så är det inte alltid.

– Givetvis skall de höra av 
sig till oss om det är något pro-
blem, men väldigt ofta rör det 
sådant som inte åligger kom-
munen att ta ansvar för, säger 
Anders Alfredsson på kommu-
nens parkenhet. 

Han menar att det som de 
flesta inte är medvetna om är 
att de största områdena, speci-

ellt i centrum inte 
ägs av kommunen 
utan av privata 
fastighetsägare.

– Egentligen 
har vi bara ansva-
ret för några gräs-
mattor lite här 
och var, men det 
mesta ägs inte av 
kommunen.

I övrigt anser 
Alfredsson inte 
att nedskräpning 
i Surte är något 
större problem 
trots de många klagomålen.

– Vi har mycket större pro-
blem i både Nol och Nödinge 
när det gäller nedskräpning 
och vandalisering.

Rolf Gustavsson (s) på 
Miljö och byggnämnden anser 
att Surteborna har  väckt de-
batten lite väl tidigt.

– Just nu har vi mycket med 

Banavägprojektet och efter det 
kommer det att ske stora för-
ändringar, säger han. 

Bland annat planeras nya tra-
fikplatser både i södra och norra 
Surte när E45 byggs ut.

– Just nu genomgår hela Ale 
en jätteförändring.

ALMA TRISCHLER

Anna Rudemark
– Man borde ha en bättre 
renhållning, här är väldigt 
skräpigt.

Hur tycker du det ser ut i Surte? Finns det någonting som borde förbättras?

Skräpigt och smutsigt tycker de boende, 
som anser att kommunen borde göra mer.

Robert Österberg
– Själva Surte är trevlig som 
bruksort och jag tycker att 
det är viktigt att man beva-
rar den känslan. Man borde 
satsa mer på bebyggelsen. 
Idag inger det en fattig 
känsla, det känns inte väl-
komnande.

Dålig renhållning i Surte i Surte

Onsdag 8 augusti
Stöld på Hemtex, Ale Torg.
Villainbrott i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Torsdag 9 augusti
Fem personer grips i Nol miss-
tänkta för narkotikabrott, eget 
bruk.

Söndag 12 augusti
En narkotikapåverkad man 
anträffas sovandes i en bil i 
Stora Viken, Bohus.

Måndag 13 augusti
Inbrott i en av Tudors lokaler 
i Nol. Batterier och en data-
skärm tillgrips.

Tisdag 14 augusti
300-400 kilo koppar samt en 
diskbänk stjäls från Tudor-
området i Nol. Tre misstänkta 
gärningsmän grips senare i en 
utländskregistrerad bil.
Kopparmaterial stjäls från en 
byggarbetsplats i Älvängen.

Onsdag 15 augusti
Två personer grips i Nol miss-
tänkta för narkotikabrott.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/8 – 15/8: 105.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

LÖDÖSE. Soligt och 
skönt.

Larsmässomarknaden 
i Lödöse blev en trivsam 
upplevelse för såväl 
utställare som  besökare.

– Överlag var alla 
nöjda, sammanfattade 
Tord Andersson i fören-
ingen Slöjd- och konst-
hantverk kring älven.

Det mesta var sig likt när årets 
Larsmässomarknad ägde rum 
i centrala Lödöse i lördags. 
Något färre utställare förvisso, 
men ändå tillräckligt många för 
att besökarna skulle känna sig 
tillfreds.

– Det kändes bra och vi fick 
många positiva utlåtanden från 
marknadsgästerna. Det var en 
strid ström av besökare med en 
topp mitt på dagen, säger Tord 
Andersson.

Många gladdes åt att Kong-
ahälladansarna var tillbaka och 
svarade för uppskattad under-
hållning, precis som var fallet 
med Hjärtums spelmanslag. 

En nyhet för årets marknad 
var konstauktionen, som för-
rättades av Lennart Carlsson 

från Göta Älvdalens Konstför-
ening.

– Auktionen föll väldigt väl 
ut. Det är absolut något som vi 
tänker bygga vidare på, säger 
Tord Andersson.

”Årets Lars” blev en kvinna. 
Maritha Sparre från Studie-
förbundet Vuxenskolan erhöll 
den hedervärda utmärkelsen 
för sitt mångåriga engagemang 
i medeltidsspelet Vid Ljuda Os 
(se separat artikel).

– En värdig pristagare. Det 
var flera som kom fram till mig 
och tyckte att juryn hade gjort 
ett utmärkt val, säger Tord An-
dersson.

Av tradition brukar mark-
nadsbesökarna få vara med och 
rösta fram ”Bästa utställare”, 
men inte den här gången.

– Det var sex personer ur 
marknadskommittén som hade 
förhinder att närvara i år. Av 
den anledningen fick vi slopa 
den programpunkten, men den 
lär återkomma nästa år, avslutar 
Tord Andersson.

I LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Tord Andersson från föreningen Slöjd- och konsthantverk 
kring älven visar sina knivar för intresserade besökare.

Solsken över Larsmässomarknaden

Varför välja 
Colorama 

i Älvängen?
1. Vi har brett och intressant sortiment

2. Vi är lokala och månar om närheten 
 till våra kunder. vi är ”den lilla butiken” 
 med det stora utbudet.

3. Vi är många, med butiker över hela 
 landet fi nns en gedigen kunskap och
 erfarenhet.

4. Vi kan, och vill hjälpa dig till bästa 
 resultat, både för proffset som 
 hemmafi xaren.

5. Vi trivs med våra kunder, och vi hoppas 
 att våra kunder skall känna samma sak

Välkomna!
Ulf Tangberg med personal

Göteborgsvägen 78
Älvängen
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Sarah
Diplomerad Nagelterapeut

Salong Jessie i Älvängen

Välkomna
Camilla

Frisör

Lotta
Frisör

Helena
Diplomerad Nagelterapeut

BOKA PÅ: 
74 85 55

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSVÄGEN 88, TELEFON 0303-74 60 85, WWW.COLORAMA.SE
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Colorama

Salong Jessie

Henrik Jonsson
– Det ser slitet ut. Speciellt 
utifrån. Det känns som att 
kommunen satsar mer där 
uppe, ovanför Bohus, man 
borde satsa mer här.

Zemira Jakupovic
– Såhär har det alltid sett 
ut, men man borde kon-
centrera sig mer på städ-
ning och att bygga nytt. 
Idag finns ju allt på ett och 
samma ställe.


