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I Sverige är den normala 
hastighetsbegränsning-
en i tätort 50 km/tim. 

Jag tror att Sveriges trafi-
kanter generellt sett känner 
väl till detta faktum och ac-
cepterar en sådan begräns-
ning. Att man sedan kan 
begränsa ytterligare till 30 
km/tim på speciellt utsat-
ta sträckor, till exempel där 
mycket barn finns i närhe-
ten, tror jag också att de 
flesta accepterar och försö-
ker rätta sig efter.

Jag bor själv i södra Surte 
och inom 
det när-
maste bo-
stadsom-
rådet (Vi-
degårds-
vägen) 
har sedan 
ett par 
år tillba-
ka funnits 
förbud 
att köra 
fortare än 
30 km/tim. Ett förbud som 
de flesta tyckt vara natur-
ligt och därmed följt. För 
en tid sedan försvann dock 
30-skyltarna och jag undra-
de varför?

Så upptäckte jag att en av 
dessa skyltar satt på infarten 
till södra Surte och efter 
kontroll fanns ytterligare en 

skylt vid infarten till Surte 
centrum. Min fundering 
blev då: Menar man med 
detta att det råder en gene-
rell hastighetsbegränsning i 
hela Surte på 30 km/tim?

Jag ringde till Ale 
kommun för att kolla och 
fick tag i en ambitiös och 
mycket tillmötesgående tra-
fikansvarig, som glatt be-
kräftade att mina aning-
ar stämde. Kommunen har 
beslutat att hela Surte sam-
hälle skall ha en tvingan-
de hastighetsbegränsning 

på 30 km/
tim.

Jag har 
sedan dess 
på egen 
hand och 
helt ove-
tenskapligt 
kontrolle-
rat unge-
färliga has-
tigheter 
på fordon 
inom 

Surte. Jag kan med stor sä-
kerhet konstatera att minst 
90 procent kör som om 
hastighetsbegränsningen 
fortfarande var 50 km/tim.

Orsakerna till detta kan 
till exempel vara:

1) Skyltning och infor-
mation vid införandet has-
tighetsbegränsningen har 

mycket övrigt att önska
2)Trafikanterna i Surte 

kan inte logiskt förstå 
varför denna generella be-
gränsning skall införas. (Vet 
idag inget annat exempel på 
att man infört en generell 
hastighetsbegränsning i ett 
så pass stort samhälle). 

Till saken hör ju att man 
från polisens sida tydligt 
har deklarerat, att när det 
gäller 30-sträckor så är man 
extra hård vid bedömning 
av hastigheter och utmät-
ning av straff såsom böter 
och indragna körkort. Om 
polisen idag skulle ha en 
hastighetskontroll på Göte-
borgsvägen eller Bruksvä-
gen i Surte skulle nog halva 
Surtes befolkning bli av 
med körkortet.

Om kommunen står fast 
vid sitt beslut gällande den 
generella hastighetsbe-
gränsningen i Surte, krävs 
en tydlig information och 
skyltning (tror inte att det 
räcker med enstaka skyltar 
på infarten till samhället) 
samt att man motiverar be-
slutet att införa en generell 
hastighetsbegränsning. Mo-
tiveringen bör vara så tydlig 
och saklig att Surtes befolk-
ning tar till sig och förstår 
argumenten.

En prickfri trafikant 
i Surte

SURTEBOR
Öppet Möte

i Surte Kulturhus onsdag 13/2 
klockan 19.00

Vi träffas för att diskutera
en eventuell biblioteksfl ytt.

Särskilt inbjudna är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Utbildnings- och kulturnämnden

samt chefer från utbildnings- och kulturförvaltningen.

Hjälp oss rädda Surte bibliotek 
och Glasbruksmuseet.

Arr: Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening & 
Kulturföreningen Bruksongar

Kaffe serveras från klockan 18.30.

VÄLKOMNA!

VÄST

MEDLEMSMÖTE
Tisdagen den 26 februari 2008 KL.18.30

Plats: Folketshus i Älvängen.

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

Inbjuden årsmötesordförande är:
Anders Hagberg, ordförande i Avd Väst.

För att vi ska kunna beställa mat så vill vi ha din anmälan 
om ditt deltagande till sektionen senast den 21 februari.

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

Tel: 0303-330 423, 330 273 eller 330 419.
E-postadress: kommunal@ale.se

"I Surte gäller generell 
hastighetsbegränsning"

– Ja, det tror jag allt. Jag 
hoppas vi blir så många att 
väggarna... Jag är på alla att 
ta chansen att få svar på sina 
frågor. Även Bruksongar 
manar de sina att sluta upp. 
Det blir nog välbesökt. Det 
är inte bara jag som är upp-
retad.

Hur har politikerna mot-
tagit inbjudan till onsda-
gens möte?
– Inte en aning. Vi har inte 
hört ett ljud. Ingen har hört 
av sig, men vi utgår från att 
de kommer. Blir de riktigt 
många får vi sätta dem i en 
panel.

Hur ser dagordningen 
ut?
Gudmar Grosshög är kor-
denator för mötet. Det 
är en av våra aktiva med-
lemmar. Han kommer att 

öppna mötet och hälsa alla 
välkomna. Vi vill ha ett bra 
klimat i lokalen och hoppas 
på en kreativ diskussion där 
alla kort läggs på bordet. 
Nu får det vara slut på allt 
mygel och hemlighetsma-
keri. Vi vill ha svar. Efter 
att föreningarna har fram-
fört sina synpunkter blir det 
allmän frågestund.

Vad hoppas ni få ut av 
mötet? 
– Jag hoppas självklart att 
de ska ändra uppfattning 
och att det det inte ska gå 
prestige i frågan. Förhopp-
ningsvis har de förstått att 
det är skillnad på att förvara 
glas och böcker. Fukten 
kommer att fördärva böck-
erna. 

Vad har retat er mest i 
biblioteksfrågan?

Att de inte förstår vad ett 
bibliotek betyder för ett 
samhälle. Just i Surte är det 
extra viktigt eftersom vi inte 
har så många verksamheter 
kvar i centrum. Dessutom 
är det irriterande att höra 
deras storslagna planer på 
att Glasbruksmuseet skulle 
bli ett kulturhus. De lägger 
ju mer eller mindre ner 
museiverksamheten. 

Hur tror du det slutar?
– Det är inte lätt att veta. 
Jag drömmer om det här 
på nätterna. Ibland slutar 
det bra, men ofta känner jag 
mig uppgiven. De har sådan 
makt och våra argument 
når inte fram. De pratar om 
att dialogen har varit bra, 
vilken dialog?
Mötet om Surte bibliotek hålls i Surte 
kulturhus onsdag 13/2.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

...Doris Hellman, ordförande i Surte-Bohus bib-
lioteks- och kulturförening som tillsammans 
med Kulturföreningen Bruksongar bjudit in hela 
den politiska ledningen i Ale för att diskutera 
Surte biblioteks lokalisering.

– Är det någon som bryr sig om Surte?

Arkivbild: Nicklas Tollesson

>> Om polisen idag 
skulle ha en hastighets-
kontroll på Göteborgs-
vägen eller Bruksvägen 
i Surte skulle nog halva 
Surtes befolkning bli av 
med körkortet. <<


