
Ortsutvecklingsmötet i Surte 
hade lite olyckligt placerats 
mitt under påsklovet, men 
drygt 40 personer fanns ändå 
på plats i Glasbruket i ons-
dagskväll. På dagordningen 
stod information om miss-
bruksvården, den omdisku-
terade fastigheten på Gö-
teborgsvägen 80, ny brand-
station och trafiken i Surte. 
Kommundirektör, Stig Fre-
driksson, inledde mötet med 
en kort information om kom-
munens kvalitets- och verk-
samhetsutveckling.

– Vi håller på att ta fram 
så kallade servicedeklaratio-
ner för kommunens verk-
samheter. I en sådan ska det 
framgå vad du som medbor-
gare kan förvänta dig av till 
exempel hemtjänsten, bibli-
oteken och så vidare. I sam-
band med detta genomför vi 
fokusgrupper där vi vill att ni 
deltar för att tala om vad ni 
anser är viktigt, sa Fredriks-
son och tillade:

– Min erfarenhet är att det 
brukar skilja ganska mycket 
mellan vad vi tjänstemän 
och politiker tror är viktigt 
och vad medborgarna tycker. 
Därför behöver vi er hjälp. Vi 
kommer att annonsera om fo-
kusgrupper, tveka inte anmäl 
er. Det är ett mycket bra sätt 
att kunna påverka kommu-
nen.

Stefan Lidberg, IFO-
chef i Ale kommun, var näste 
talare. Han pratade om fast-
igheten på Göteborgsvä-
gen 80 som efter årsskiftet 
kommer att rivas inför väg-
bygget och om ny verksam-
het i Brattåsvillan.

Kända bekymmer
– Vi känner precis som ni till 
bekymret med att en oseriös 
fastighetsägare hyr ut kon-
torslokaler som bostäder och 
att många av hyresgästerna 
har missbruksproblem. Från 
och med årsskiftet löser Ale 
kommun in fastigheten. Den 
ska då vara tom och kom-
munen har inget ansvar för 
hyresgästerna, informerade 
Lidberg.

Den öppna missbruksvår-
den som har bedrivits i loka-

ler i Surte centrum upphör i 
höst.

– Vi har bestämt oss för 
att inte jobba med drogpå-
verkade individer. De måste 
själva först visa en vilja. Be-
handlingsverksamhet och 
träningslägenheter kommer 
att finnas i Brattåsvillan. De 
funktionshindrade flyttas 
härifrån till annat boende i 
kommunen, berättade Lid-
berg.

Vård- och omsorgsnämn-
dens ordförande, Eva Eriks-
son (S), motiverade omflytt-
ningen.

Omflyttning
– De funktionshindrade har 
blivit äldre och behöver idag 
en annan typ av boende sam-
tidigt som vi var i behov av 
att skapa ett boende med till-
syn för de med missbrukspro-
blem. Grunden är att få max-
imal verksamhet för pengar-
na och det får vi genom att ut-
nyttja våra lokaler effektivt.

Till gamla Konsum flyttas 
bland annat den öppna verk-
samheten för barn och an-
höriga till missbrukare. Här 
kommer också att bedrivas 
föräldrautbildning.

Surteborna uttryckte en 
oro över vad de upplever är 
ett större antal missbrukare 
som drar runt. Någon und-
rade om det fanns möjlighet 
att sätta upp bevakningska-
meror för att höja säkerhe-
ten i centrum.

– Bevaktningskameror är 
ingen fråga som vi behand-
lar, men vi jobbar däremot 
mycket med att försöka synas 
ute. Vi har två fältanknutna 
socialarbetare och samverkar 
med både polis och Ale Fritid, 
sa Stefan Lidberg.

Mer positivt var beskedet 
om ny brandstation i Surte.

– Den kommer att byggas 
i Rune Sporres lokaler, före 
detta Elanders tryckeri, med 
uttryckning mot lokalvägen. 
Invigningen förväntas ske 
någon gång i oktober-no-
vember i år, berättade Tek-
niska nämndens ordförande, 
Willy Kölborg (S).

Lasse Andersson, Ale 
kommuns enda heltidsan-

ställda brandman, föredrog 
om brandrisker, förebyggan-
de åtgärder och hur vi bäst 
agerar om elden bryter lös.

– Vad jag först och främst 
önskar är att alla har minst 
en brandvarnare och en pul-
versläckare hemma. Det kan 
vara skillnaden mellan liv och 
död.

Dålig sopning
Ortsborna hade fler frågor till 
Willy Kölborg, bland annat 
varför det sopas och sandas 
dåligt i Surte.

– Det låter inte troligt att vi 
medvetet skulle vänta med att 
sopa eller sanda i Surte. När 
det gäller vinterväghållning 
är det dock viktigt att komma 
ihåg att det inte alltid är kom-
munens ansvar.

Trafikfrågor har varit van-
ligt återkommande på orts-
mötena i Surte. Denna gång 
var trafikingengörerna Ken-
neth Gustavsson och Sara 
Johansson på plats för att 
besvara dem.

– Vi vet att skyltarna stäm-
mer dåligt, men det kommer 
att bli ändring på det. Just nu 
skriver vi om trafikliggaren 
och uppdaterar därför alla 
vägar i varje ort. Det är ett jät-
tejobb, men kommer att leda 
till en stor förbättring.

Surtebo, Roger Lind-
gren, tog avslutningsvis upp 
frågan om rivningsbeslutet på 
linbanetornet, ett gammalt 
industriminne för orten.

– Jag tycker att vi bör agera 
på något sätt. Det står inte 
direkt ivägen för utbyggna-
den av infrastrukturen. Med 
en enkel justering av planer-
na kan det stå kvar. Frågan är 
bara vem som ska ta ansvaret 
för det. Jag tycker bara att lin-
banetornet är en viktig del av 
bruksorten och det vore för-
färligt att se det rivas.

Stina-Kajsa Melin, ordfö-
rande för mötet, kunde kon-
statera att dialogen om Surte 
engagerar ortsborna.
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I Alekuriren - vecka 15 - 
skriver företrädare för S, 
V och Mp två insända-

re med idel klagomål på re-
geringen. Man kan nästan 
tro att det kommunala själv-
styret är borttaget! Sveriges 
kändaste person verkar vara 
någon annan! Någon annan 
ska – i detta fall - ordna Ales 
ekonomi.
Alliansregeringen gör en 
storsatsning på kommuner 
och landsting för att rädda 
jobben och välfärden. Kom-
munsektorn får ett välkom-
met tillskott på sju miljar-
der kronor nästa år och fem 
miljarder ytterligare både år 
2011 och 2012. 
Av dessa pengar kommer 
35,3 miljoner kronor Ale 
kommun till del.
Dessa extra pengar är ef-
terlängtade i kommunen. 
Denna kassaförstärkning 
behövs för att ge våra äldre 
en god vård och omsorg 
och de yngre en bra utbild-
ning, speciellt i kristider 
som dessa. För tyvärr ser vi 
nu hur krisen knackar även 
på välfärdens dörr. Nu gäller 
det för oss i kommunen att 
fokusera och prioritera.
Regeringen aviserar också 
att man vill göra förändring-
ar när det gäller kommuner-
nas balanskrav. Detta för att 
det ska bli möjligt att ”samla 
i ladorna ” under goda tider 
för att sedan använda pengar 

när det behövs bättre.
Det är ett krav som vi i 
Folkpartiet har drivit och nu 
lyckats att få igenom.

Alliansregeringen har 
de senaste åren tillfört kom-
munsektorn resurser vilket 
innebär att utgångsläget för 
att möta nedgången i Sve-
riges kommuner och lands-
ting borde vara starka-
re än det annars skulle ha 
varit. Det gäller även Ale 
kommun! Vi har genom våra 
reformer gett skolan, sjuk-
vården och äldreomsorgen 
betydande resurstillskott. 
Arbetsgivaravgifterna har 
sänkts både generellt och för 
unga. Därtill tillfaller värde-
ökningen av fastighetsavgif-
ten kommunerna vilket även 
det innebär ett miljardtill-
skott innevarande år.
Totalt innebär de tillskott 
som gjorts till kommunsek-
torn en nivåhöjning på över 
20 miljarder kronor 2010 i 
förhållande till 2006.

Den som nu sätter i gång 
sedelpressarna eller låter 
underskotten skena i väg 
kommer snabbt att tvingas 
till både skattehöjningar och 
nedskärningar i välfärden. 
Det skulle fördjupa krisen, 
hota tryggheten och riske-
ra att kraftigt försvåra åter-
hämtningen.
Tillskottet för 2010 görs 

som en stödåtgärd, motive-
rad av konjunkturläget, och 
är avsett att användas för 
att undvika uppsägningar i 
kommuner och landsting. 
Det till trots kommer det 
att krävas betydande poli-
tiskt ledarskap och åtgärder 
för att nå ekonomisk balans i 
kommunen.
Ändå har Ale kommuns so-
cialdemokrater, vänster-
partister och miljöpartister 
mage att påstå att regering-
en inte gör något!

S, V och Mp säger sig 
”vilja investera i kunskap”. 
Lite sent påkommet! Först 
efter Skolinspektionens 
kritik mot Ale kommuns un-
dervisning vill man förbättra 
skolundervisningen.
Se även insändare i Aleku-
riren vecka 15 om skolans 
kris i Ale! Den krisen är inte 
ny precis. Det individuel-
la programmet på Ale gym-
nasium har länge varit ett av 
de största programmen. På 
IV-programmet går de, som 
inte har fått tillräckligt bra 
undervisning i grundsko-
lan och därför inte är behö-
riga att gå på ett nationellt 
program.

S, v och mp lyfter fram en 
Allians för Ale-motion och 
påstår att vi inte har insikt 
om att vi behöver spara 
pengar. Men om alla goda 
motioner om besparingar, 

till exempel neddragning-
ar på administration genom 
sammanslagningar av för-
valtningar, nämns inte ett 
ord.
Folkpartiets alla motioner 
om förbättringar i skolan till 
exempel att införa en läsa-
skriva-räkna-garanti, införa 
Klassmorfäder, genomfö-
ra Lärarlyftet nämns inte 
heller!

De flesta av våra motioner 
avslås av S, V och Mp men 
införs sedan ”smygvägen”!
Att s, v och mp har höjt en 
mängd kommunala taxor, 
bla maten till våra äldre 
människor med 300:- i må-
naden och höjt hyrorna samt 
gjort ett otal försämringar 
av verksamheterna till exem-
pel tagit bort Bra-grupper-
na på aktivitetshusen nämns 
inte ett ljud om.
Regeringen satsar 600 mil-
joner 2009-2011 på Försko-
lelyftet. Det innebär fort-
bildning för 13.500 för-
skollärare. Inte heller det 
nämner s, v och mp!
En bra 
slogan är: 
Se möjlig-
heterna!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Svar på S, V och Mp:s insändare vecka 15:

Många frågor fick svar på ortsmötet i Surte
SURTE. Varför sopas vägarna i Surte sist? Varför 
finns det ingen offentlig toalett i centrum? Ni 
river väl inte linbanetornet – en del av Surtes 
industrihistoria? Varför stämmer inte vägskyl-
tarna? Kan vi få bevakningskameror?

Vårens ortsutvecklingsmöten har börjat.
Ett frågvist Surte var först ut.

I SURTE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kenneth Gustavsson, trafikingenjör i Ale kommun, informe-
rade om skyltningsproblemen i Surte.

Roger Lindgren har som surtebo engagerat sig i rivningsbe-
slutet av det gamla linbanetornet som han anser är ett indu-
striminne.

Stefan Lidberg, IFO-chef i Ale kommun, talade om förändringar i missbruksvården.

Ale kommun får 35,3 miljoner!


