
BOHUS. Ortsmötet i Bohus 
var av den positiva sorten.

Brottsförebyggare, Lotti 
Klug, angav tonen och efter 
det fanns inte längre några 
sura miner.

– Det här var nog ett av 
de roligaste möten jag har 
varit på. Plötsligt fanns det 
så mycket energi, sumerade 
ordförande, Rolf Engström 
(s).

Lotti Klug informerade allmänt om 
det brottsförebyggande arbetet i 
Ale kommun. Hon kunde glädjande 
konstatera att antalet brott i Bohus 
har sjunkit den senaste tiden. Lotti 

talade sig varm för betydelsen av vux-
envandringar och grannsamverkan. 
Dessutom presenterade hon idén om 
trygghetsvandringar, där just Bohus 
blir pilotprojekt den 29 november.

Bohusborna bjuds då in till en 
gemensam vandring med represen-
tanter från fastighetsbolagen, Ale 
kommun och företag. Sytet är att till-
sammans gå ut och notera de brister 
som finns i utemiljön. Belysning som 
saknas eller inte fungerar ska doku-
menteras. Allt ska leda till att en tryg-
gare utomhusmiljö skapas på sikt.

På mötet medverkade också box-
ningslegenden, Shadrach Odhiam-
bo, som berättade om den boxnings-
sektion som har startat i Bohus.

Det blev också tillfälle att ställa 
frågor. En handlade om Go-kartens 
framtid på Ale Ring.

–Som det ser ut just nu blir den 
kvar ytterligare en säsong, meddela-
de Rolf Engström som också passade 
på att informera om byggnationen av 
Bandyhuset på Jennylund.

– Det går helt enligt planerna och 
jag tror att vi har is om 11 dagar.

55 personer anslöt till höstens 
ortsutvecklingsmöte i Bohus servi-
cehus. Ett möte som gick i dur.

– Det är Lottis förtjänst. Hennes 
positiva inledning genomsyrade hela 
mötet, sa en nöjd ordförande.
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Ortsmötet gav inga nya 
besked om Surte bibliotek
SURTE. Den hetaste 
frågan av dem alla för-
blev obesvarad.

Inte ens några för-
handsindikationer på 
om biblioteket ska flyt-
tas till Glasbruksmu-
seet eller ej kunde orts-
mötets presidium delge 
åhörarna.

– Just nu arbetas det 
fram ett underlag till 
beslut, som ska tas på 
nästa sammanträde i 
Utbildnings- och kultur-
nämnden där jag sitter 
med, förklarade Ing-
emar Serneby (m).

Det var inte oväntat att bib-
lioteksärendet skulle dyka 
upp när frågan släpptes fri på 
ortsutvecklingsmötet i Surte 
i torsdags kväll. Represen-
tanter från Surte-Bohus Bib-
lioteks- och kulturförening, 
PRO och Bruksongar fanns 
på plats för att eventuellt för-
söka få något besked, men så 
blev icke fallet.

– Vi har en känsla i bibli-
oteksföreningen att beslutet 
redan är taget. Är det så, und-
rade en mötesdeltagare.

– Nej, det finns hopp. Det 
kommer att bli ett informa-
tionsmöte onsdag 24 oktober. 
Någon mer information finns 
inte att ge. Jag hoppas att 
nämnden kommer att fatta ett 
beslut som blir bra för Surte, 

sade Ingemar Serneby.
Det råder ingen tvekan om 

att surteborna värnar om sitt 
bibliotek och sin kulturlokal.

Mysigt och trivsamt
– Vi har ett fint fungerande 
bibliotek, som är både mysigt 
och trivsamt. Bortsett från 
att det skulle kosta mycket 
pengar att flytta biblioteks-
verksamheten, så skulle till-
gängligheten inte bli den-
samma. Vårt nuvarande bib-
liotek har en central placering 
och det är viktigt, inte minst 
för oss äldre, ansåg en kvinna 
i församlingen.

Det konstaterandet fick stå 
oemotsagt.

En långbänk på Surtes 
ortsutvecklingsmöten har 
varit verksamhetslokalen som 
uppförts på Göteborgsvägen 
i närheten av Hotel Surte. 
Många bybor har undrat vad 
som kommer att hända med 
huset. Nu fanns fastighetsä-
garen, Baha Khalil, på plats 
för att reda ut diverse oklar-
heter.

Balder mot väggen
– Kommunen har sagt att det 
bara får användas som kon-
torshotell. Jag annonserar på 
Internet och i dagstidning-
ar, men det finns inga intres-
senter för närvarande. Surte 
är inte tillräckligt attraktivt, 
sade Khalil.

En fastighetsägare som 

inte var där, men som orts-
mötet definitivt vill ställa 
mot väggen nästa gång är 
Balder som äger flera lokaler 
i centrum. Invånarna anser 
att Surte samhälle sakta men 
säkert förfaller och att inget 
görs åt saken.

Timmen före pauskaffet 
fungerade som en informa-
tiv del. Näringslivschef Jerry 
Brattåsen talade om den på-

gående väg- och järnvägsut-
byggnaden i kommunen och 
vilka fördelar som det kommer 
att föra med sig för Ale.

Gästade mötet gjorde även 
Alf Grankvist, ordförande i 
Surte-Bohus Företagarför-
ening.

– I företagarföreningen är 
vi ett 50-tal medlemmar vars 
vision är att göra det så bra 
som möjligt att bo och bedri-

va företagsamhet på dessa två 
orter. Vi tillvaratar dessa båda 
samhällens intresse gentemot 
kommunen, Vägverket och så 
vidare, förklarade Grankvist.

Dick och Anders Sporre 
från Surte Åkeri fanns också 
inbjudna för att ge senaste 
nytt om det projekt som pågår 
i hamnen.

Drygt 50 personer gäs-
tade ortsutvecklingsmötet i 

Surte Kulturhus, nästan ute-
slutande pensionärer. Finns 
det inga småbarnsföräldrar 
som vill framföra frågor eller 
funderingar i ett sådant här 
forum?

Alf Grankvist, ordförande i Surte-Bohus Företagarförening, gästade ortsmötet i Surte Kulturhus tillsammans med Dick och 
Anders Sporre från Surte Åkeri.  
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Ortsmöte i dur i Bohus

ALE. Kommunstyrelsen redo-
visade i veckan delårsbokslut 
med helårsprognos för 2007.

Den visar ett positivt 
resultat på 5,2 Mkr, men fyra 
förvaltningar har fortfarande 
ett negativt resultat.

Det är de förbättrade skat-
teintäkterna som räddar 
resultatet, därför kommer 
kravet på budgetdisciplin 
skärpas ytterligare nästa år.

– Vi är inne i en kulturförändring i 

Ale kommun. Kraven på att hålla sin 
budget blir allt tuffare. I år har vi viss 
förståelse. Det tar tid att bromsa och 
anpassa en verksamhet som har för 
stor kostym, säger kommundirektör, 
Stig Fredriksson.

Det är främst Barn- och ung-
domsnämnden (-2,5 Mkr) och Ut-
bildnings- och kulturnämnden (-4,5 
Mkr) som har störst problem.

– Omställningen i skolan är svår. 
Förskolan växer och grundskolan 
krymper. Vi måste dock på sikt bli 
bättre på att ställa om snabbare. Det 

får inte kosta så mycket som det gör 
just nu, menar Fredriksson.

Kommundirektören säger att det 
tidigare har varit mer acceptabelt att 
visa ett underskott.

– Det kommer det aldrig mer att 
vara. Nämnderna måste hålla sina 
budgetar. Räcker inte pengarna 
måste organisationen minskas om-
gående, vilket även kan få till följd 
att människor sägs upp.
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