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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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SURTE. Ett kultur- och 
industriminne ska rivas 
i Surte.

Linbanetornet som 
påminner om Glas-
bruksepoken måste 
lämna plats för den 
kommande lokalvägen.

Det finns dock krafter 
som vill annat.

Ett av de två linbanetornen 
i Surte har redan rivits. Det 
var en förutsättning för att 
väg- och järnvägsutbygg-
naden. Det finns också ett 
rivningsbeslut på det östra 
tornet, men initierade kul-
turvänner menar att det 
skulle kunna räddas.

– Finns viljan, finns det 

definitivt utrymme att dra 
vägen lite längre västerut. 
Det handlar bara om någon 
meter eller två. Linbanetor-
net är inte bara ett landmärke 
för Surte, utan symbolvärdet 
är också mycket högt. Glas-
bruksperioden har givit sam-
hället hela dess själ och iden-
titet, därför är det viktigt att 
vi gör allt för att bevara detta 
intressanta minnesmärke, 
säger Börje Johansson, 
museichef i Ale kommun.

Om målet är att rädda 
tornet blir vägen dit inte lätt. 
Detaljplan 5 som omfattar 
det aktuella området är anta-
gen sedan länge. Miljö- och 
byggnämnden har också 
beviljat Trafikverket ett riv-
ningstillstånd.

– Frågan om att bevara 
tornet var uppe till diskus-
sion, men det gick inte att 
bringa klarhet i vem som 
skulle äga det och ansvara 
för skötseln. Som läget är nu 
kommer det att rivas någon 
gång under första kvartalet 
2011, säger övergripande 
projektledare för BanaVäg i 
Väst, Bo Larsson.

Snart rivs även det andra torneten det andra tornet
– Ett kultur- och industriminne försvinner i Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Första kvartalet nästa år rivs även det andra linbanetornet i Surte. Därmed försvinner ett stort kultur- och industriminne 
från orten. Linbanan mellan hamnen och glasbruket i Surte användes för att transportera råvaror.

LINBANETORNEN
Linbanetornen hade en viktig 
funktion för Surte Glasbruk som 
var verksamt under 1862-1978. Lin-
banan från hamnen vid Göta älv 
till Glasbruket öster om nuva-
rande E45 användes för trans-
port av råvaror. När verksamhe-
ten upphörde 1978 slutade också 
linbanan att användas. I augusti 
2008 rivdes det första tornet. 
Betongtornet väger 110 ton och är 
cirka 23 meter högt. Nu planeras 
även det andra tornet att rivas.


