
SURTE. BanaVäg i Väst 
informerade om det 
pågående väg- och 
järnvägsbygget.

Museichef, Börje 
Johansson, berättade 
om Glasbruksmuseets 
nya driftsform.

Det händer så mycket 
i Surte just nu att 
arrangemangen till och 
med nästan kolliderar, 
vilket ledningen för 
ortsmötet fick kritik 
för.

Det var jazz och ortsmöte i 
Glasbruksmuseet i Surte i 
onsdags. För en del blev det 
för mycket.

– Ja, det fanns viss kritik 
mot att allt hände samma 
kväll, men samtidigt är det 
ju positivt att det händer 
mycket. Jazzen var slut klock-
an sju och då förlade vi orts-
mötet till klockan halv åtta. 
Ville man gå på båda aktivite-
terna så var det faktiskt möj-
ligt, försvarade sig ordföran-
den, Stina-Kajsa Melin.

Två stora dragplåster 
fanns på ortsmötets agenda, 
dels BanaVäg i Väst dels om-
vandlingen av Glasbruksmu-
seet som ska övergå i fören-
ingsdrift.

Vägbygget har nu kommit 

fram till Surte. Ortsborna fick 
se bilder av framtidens sam-
hälle med planskilda kors-
ningar och höjd trafiksäker-
het.

Få synpunkter
– Det finns få synpunkter på 
hur det kommer att bli när allt 
är klart, men många är kritis-
ka till hur det är just nu. Det 
är till exempel svårt att cykla 
till Nödinge på ett säkert sätt, 
men vi måste också ha över-
seende med att allt inte kan 
lösas över en natt. Det blir ju 
fantastiskt fint när allt är klart, 
säger Stina-Kajsa Melin.

Delar av det höga berget 
mellan Surte och Bohus ska 
skäras bort för att göra plats 
för lokalvägen. Det arbetet är 
nu igång.

– Skärtekniken skapar 
mindre vibrationer och därför 
är riskzonen för skador på när-
liggande fastigheter betydligt 
mindre än vid sprängning, 
säger övergripande projekt-
ledare, Bo Larsson, angåen-
de att en del undrar varför så 
få hus har besiktigats.

Under en längre tid har 
museichef, Börje Johansson, 
haft i uppdrag att utreda möj-
ligheten att omvandla Glas-
bruksmusset från kommunal 
drift till föreningsregi.

I torsdags kunde han lämna 
senaste nytt i den processen.

– Tanken är att försö-
ka fånga upp entusiaster för 
orten och dess kulturhistoria i 
en ny spännande förening. Vi 
kan också tänka oss att befint-
liga föreningar kan vara med-
lemmar i den nya organisa-
tionen. På så vis får fler fören-
ingar också tillgång till loka-
ler, säger Börje Johansson.

En bättre koordinator för 
projektet är svår att finna. 
Börje Johansson har lång er-
farenhet efter allt arbete med 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Tar lärdom
– Självklart tar vi lärdom 
av alla misstag som vi har 
gjort där genom åren, men 
det finns framför allt oer-
hört mycket bra saker som 
vi kan dra nytta av. Vi slip-
per förhoppningsvis en hel 
del snedsteg. Dessutom tror 
jag att de båda föreningarna 
kan komma att bli bra part-
ners och hitta många lämp-
liga samverkansformer där 
vi kan spara resurser, menar 
Börje Johansson.

Just nu är budgetarbe-
tet inne i en intensiv fas. Ale 
kommun kommer att lämna 
ett driftsbidrag till verksam-
heten och kommer självklart 

att även fortsättningsvis vara 
en aktiv part.

– Ingen i kommunledning-
en har velat göra sig av med 
Glasbruksmuseet. Vi tror dä-
remot att gemensamma kraf-
ter och en verksamhet som 
vilar på många entusiaster 
kan göra mer än en kommun 
med begränsade resurser.

Guidning i museet och 
mycket av den dagliga drif-
ten ska kunna ske med löne-
bidragsanställda.

Den 3 december hålls ett 
konstituerande möte och 
en första styrelse hoppas då 
kunna väljas.
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BanaVäg i Väst gästade ortsmötet i Surte där Stina-Kajsa Melin är ordförande.

Börje Johansson, museichef i Ale, berättade om planerna 
på att låta Glasbruksmuseet övergå från kommunal drift till 
föreningsregi.

– Men ortsborna tror knappt det är sant
BOHUS. Äntligen kunde 
de första skisserna 
visas upp på den pla-
nerade idrottshallen i 
Bohus.

Problemet är att 
ortsborna nu har 
tappat hoppet.

– Ni har lovat oss 
den där hallen så länge 
att vi inte tror något 
förrän vi ser den!

Om allt går som det ska är 
det byggstart för Ales nästa 
idrottshall i januari 2010. Ett 
år senare ska bygget vara klart 
och en idrottshall, där även 
friidrott finns med ska vara 
verkställt. Hallen ska byggas 
bakom Bohus Centrum vid 
GC-vägen till Bohusskolan. 
I bergsslänten ska byggna-
den sjunka in och bli ett fint 
inslag i miljön.

– Tanken är att den inte ska 
sticka ut eller ta för mycket 
uppmärksamhet, säger Alma 
Delic som leder projektet.

Bohus idrottshall blir ett 
lågenergihus och helt till-
gänglighetsanpassat. Vi har 

kommit ganska långt med 
innehållet, men det finns ut-
rymme för fler idéer, säger 
Alma Delic.

Idrottshallens centra-
la läge gör att den sannolikt 
kommer att bli en mötesplats 
för i första hand ungdomar.

– Men vi hoppas att alla ge-
nerationer kommer att hitta 
dit. Vi har planerat en boule-
bana och ett café med en fin 
uteterass.

Hallen ska ut på upphand-
ling inom kort. Prislappen 
förväntas hamna på runt 40 
miljoner kronor.

– Vi kommer att försö-
ka koppla bygget till skolan. 
Syftet är att låta elever följa 
arbetet med den nya idrotts-
hallen. Genom att göra dem 
mer engagerade i skapandet 
leder det kanske på sikt till 
ett större ansvar och förhopp-
ningsvis mindre skadegörel-
se, berättar Alma Delic.

Inspiration har hämtats 
från andra hallbyggen i Gö-
teborgsregionen. Bohushal-
len skiljer sig på en punkt – 
den kommer att ha en flygel 

enbart för friidrott.
Ortsborna som visade stor 

tveksamhet till att bygget 
verkligen kommer att starta 
efter årsskiftet hade många 
åsikter.

– Se nu till att sätta in rik-
tigt ljus i den här hallen så det 
inte blir som i Ale gymnasi-
um, röt Lennart Dahl.

BanaVäg i Väst bekräfta-
de att det väntar tre jobbiga 
år för bohusborna, särskilt för 
dem som ska över till Kung-
älv varje dag.

– Att bygga en rondell, svä-
vande i luften, vid en befint-
lig bro är inte alldeles enkelt, 
förklarade Anders Haglind, 
biträdande projektledare för 
sträckan Bohus-Nödinge.

Trafiken kommer att leda 
om till den så kallade Eka-
bron som ligger norr om 
Jordfallsbron.

– Den tas förhoppningsvis 
i bruk mars 2010. Det blir 
lite omständigt, men målet 
är att trafiken hela tiden ska 
flyta. Vid ytterst få tillfällen 
kommer vi att stänga av Jord-
fallsbron helt – och när det 

sker kommer det troligtvis 
att vara under nattetid, säger 
Anders Haglind.

Det uttrycktes kritik mot 
alla felparkerade arbetsfor-
don under förmiddagar vid 
Bohus centrum.

– Vi är medvetna om detta 

och kommer nu att bötfälla 
de som bryter mot gällande 
regler. Arbetsfordon är inga 
undantag, menar informatör 
Lisa Mellborn.

Drygt 50 personer fanns 
på plats på ortsmötet i Bohus 
och även om många var luttra-

de gavs också en del beröm.
– Bohus centrum har fått 

ett rejält lyft sedan Alebyggen 
tog över. Det vill jag verkli-
gen tacka för, sa en ortsbo.
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