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Välkommen till 
ett tryggt sparande.
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Boka tid 
för en

pratstund. - En tryggare resa

SURTE. Ortsutveck-
lingsmötet på Glas-
bruksmuseet drog ut 
på tiden.

Samhällsplanerings-
chef Lennart Nilsson 
hade en detaljrik och 
intressant genomgång 
av framtidsvisionerna 
för Surte.

Av de dagsaktuella 
frågorna hamnade än 
en gång biblioteks-
frågan i fokus där de 
planerade neddragning-
arna väckte stort miss-
nöje i församlingen.

Det blev mycket framtidsdis-
kussioner på torsdagskvällens 
ortsutvecklingsmöte i Surte. 
Efter att Andreas Holmgren 
från Ale Fritid informerat om 
fritidsgårdsverksamheten på 
Lustgården, och vad ungdo-
marna i Bohus och Surte er-
bjuds på kvällarna, blev det 
Lennart Nilssons tur att hålla 
sitt föredrag om den framtida 
utvecklingen av samhället.

Nilsson visade på potenti-
ella utbyggnadsområden och 
pekade på Danska vägen, 
Keillers damm, Brattåsstigen 
och Videgårdsvägen som ex-
empel. Han berättade också 
om ett utökat industriområ-
de på Gåskullevägen.

– Vi är inne i förhandlingar 
med Steelmec som är intres-

serade av att ta halva området, 
förklarade Lennart Nilsson.

Lösning nära
Brandstationen har varit 
uppe till diskussion ett antal 

gånger under årens lopp. Nu 
kan lösningen vara nära. För 
tillfället utreds möjligheterna 
av att räddningstjänsten flyt-
tar in i före detta Elanders 
Tryckeri, vars lokaler numera 
ägs av Rune Sporre. Går allt 
enligt planerna ska inflytt-
ning kunna ske under 2009.

Åhörarna delgavs detalj-
planen för trafikplatserna i 
norra och södra Surte.

– Ni har som bekant blivit 
av med den bensinstation 
som fanns på orten, men 
jag kan informera er om att 
Shell har köpt tomten vid den 
norra trafikplatsen, sade Len-
nart Nilsson.

Efter kaffepausen fick 
Karin Blechingberg anled-
ning att redogöra för sane-
ringen av Bohus Varv, Surte 
Glasbruk och Tidermans ut-
fyllnadsområde. Karin, som 
är projektledare för ett av 
Sveriges största miljöprojekt 
hittills, gav bakgrundsfak-
ta och tidsplan för arbetet. 
Först ut av de tre område-
na är Surte Glasbruksområ-
de där uppstart sker om några 
månader.

Hettade till
När ortsutvecklingsmötet 
närmade sig sitt slut och när 
punkten övriga frågor skulle 

behandlas hettade det till i 
lokalen. Representanter från 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening visade sitt 
missnöje över de planerade 
neddragningarna av biblio-
teksverksamheten i kommu-
nen. Beslutet kan medföra att 
öppettiderna på Surte biblio-
tek begränsas till ett par dagar 
i veckan.

– Vad händer med våra 
barn och ungdomar? Vi kan 
inte ha ett skolbibliotek utan 
en bibliotekarie på plats, 
ansåg Doris Hellman.

Ordföranden i utbild-
nings- och kulturnämnden, 
Monica Samuelsson (s), var 

förhindrad att närvara, men 
hade bifogat ett skriftligt svar 
som lästes upp av presidiet.

– Detta möte utlystes för 
längesedan. Att nämnden inte 
kan skicka en ersättare om 
ordföranden är förhindrad 
är svagt. Det är mycket svagt, 
dundrade Mona Karlsson.

Doris Hellman skicka-
de också med en fråga till 
kommunalrådet Jarl Karls-
son (s).

– Han pratar mycket om 
nära. Vad blir närheten för 
oss surtebor när servicen för-
sämras?

Irritationen var påtag-
lig och mötesordföranden 
Stina-Kajsa Melin (s) pres-
sades hårt.

– Ett dött bibliotek, är det 
hämnden för att vi fick ha det 
kvar?

Den frågan lämnades obe-
svarad.

Har inte råd
Slutligen kan nämnas det 
utspel som gjordes av Siv 
Mårtensson, som förklara-
de att hon inte har råd att 
vara miljövänlig i Ale. Hon 
menade att taxorna för kol-
lektivtrafiken är på tok för 
höga jämfört med många 
andra kommuner.

– Att vi har höga taxor i 
Göteborgsområdet är sant. 
Jag vet att Västtrafik tittar 
över taxesystemet som inte 
upplevs som rättvist. Upp-
fattningen är att man som 
passagerare ska betala för 
resans längd och inte för att 
man kör över en viss gräns 
och in i en ny zon, svarade 
Lennart Nilsson.

Visionerna för Surte presenterades på ortsmöte
– Men inga raka besked om biblioteket
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Före detta Elanders Tryckeri kan bli Surtes nya brandstation. Förhandlingar pågår mellan Ale kommun och fastighetsägaren 
Rune Sporre. Går allt enligt planerna kan det bli inflyttning under 2009.

Hedra minnet av 
någon nära!


