
Flytten i full gång
»Det är en bra 
kompromiss«

Samtidigt som Motor-
båtsklubbens medlem-
mar som bäst håller på 
att riva sina båtskjul 
pågår ett arbete med att 
planera återuppbygg-
naden när saneringen är 
klar.  
Ordföranden i SMK,  
Krister Ahlqvist, är med i 
arbetsgruppen som  
skissat på hur det ska se 
ut i framtiden:

– Vi har tagit fram ett förslag 
på hur vi vill ha det och det 
kommer vi att förankra hos 
kommunen innan vi lämnar in 
bygglovsansökan. Här hoppas vi 
också på ett bra samarbete med 
kommunen precis som vi har 
haft i samband med avetable-
ringen.
Var ska båtarna förvaras under 
tiden saneringen pågår?

– Båtarna kommer att förvaras i 
en lagerlokal inom Surte Hamns 
område.
Är ni nöjda med det arrang-
emanget?

– Efter omständigheterna blir 
det nog en bra kompromiss. Det 
verkliga testet blir när båtarna 
ska tas upp till hösten. 
Hur ser tidsplanen ut?

– Vi ska få tillgång till området 
igen senast våren 2013, då 
är förhoppningen att vi skall 
kunna ställa in båtarna i de nya 
båthusen hösten 2013. Så det 
är en ganska kort tidsplan och 
det är mycket som skall planeras 
och hinnas med, så vi har ett par 
hektiska år framför oss.
Tror ni att det blir bra? 

– Vår förhoppning är att vi 
skall få ett bättre fungerande 
varvsområde, och att alla ska bli 
nöjda med resultatet. Vägen dit 
känns inte lika angenäm, då de 
flesta inte hade räknat med att vi 
skulle behöva riva ner området. 
Tyvärr verkar det som om några 
väljer att avsluta sitt båtliv på 
grund av detta. De tycker helt 
enkelt att det blir för mycket 
jobb och för dyrt. 

Just nu pågår som 
bäst nedmonteringen 
av båthusen på Surte 
Motorbåtsklubbs 
område för att saner-
ingen av området ska 
kunna genomföras. 

Surte 2:38 är fastighetsbeteckningen 
på det tredje och sista området i 
saneringsarbetet längs Göta älv i Ale 
kommun. Projektet är det största i 
Sverige just nu.

Gifter och tungmetaller ska grävas 
bort och det är Naturvårdsverket 
och Ale kommun som finansierar 
det hela. 

Det är en både besvärlig och 
känslosam flytt som medlemmarna 
i Motorbåtsklubben ska genomföra. 
Leif Simonsson är en av eldsjälarna 

som nu ser en av sina favoritplatser 
försvinna:

– Det är med visst vemod som vi 
nu river våra båthus, men vi vet ju 
att det måste göras så det är bara 
att ta tag i flytten och göra det som 
måste göras.
Ni ska vara klara till den 1 juli, 

kommer ni att hinna med det?

– Absolut, men det finns i och för 
sig ett fåtal båtägare som inte hört 
av sig. Vi tvingas därför göra deras 
jobb och så får vi lösa det problemet 
senare.
Vad gör ni om de inte hör av sig?

– Ja, då tvingas vi riva deras hus ändå, 
för området ska vara tomt till 1 juli.
Vad säger båtägarna. Är det många 

som opponerar sig?

– Nej, faktiskt inte. Alla som är här 
är väldigt lättsamma och det är 
inget gnäll. Det är många som lagt 
ner mycket pengar och jobb på de 
här båthusen, men det måste göras. 
Vi har liksom inget val.
Vad tror du om framtiden. Blir det 

bra när ni får flytta tillbaka till ett 

rent och sanerat område?

– För min egen del så är jag 79 år 
och jag kommer inte att bygga upp 
något båtskjul igen. Detta gäller 
nog för ett 2-3 medlemmar till, som 
är för gamla för att starta på nytt. 
Däremot kommer jag inte lämna 
klubben, för det är en trygg, social 
plats för mig. För de som bygger 
upp båthusen igen kommer det att 
bli toppen, tror jag. Vi får en klart 
bättre varvsmiljö än vi har idag.
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Projektledaren  
är nöjd med
samarbetet
Projektledaren Karin 
Blechingberg är mycket 
nöjd med samarbetet
med SMK, Surte 
Motorbåtsklubb, även 
om det fanns en del 
negativa reaktioner 
när medlemmarna fick 
reda på att de måste 
flytta:

– Projektledningen och en 
arbetsgrupp från SMK har 
haft regelbundna möten i ett 
par år för att planera detta och 
vi har haft en mycket bra och 
konstruktiv dialog.
Bekostar SMK själva sin 
avetablering från området?

– Nej, det bekostar 
saneringsprojektet, men 
medlemmarna lägger ned 
mycket ideellt arbete genom 
nedmontering av båthusen 
och städning av området med 
mera.

5002501250
Meter

SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

SURTE 2:38

�������	
��
	�

�������	
��
	�

Krister Ahlqvist, ordförande i SMK, 
deltar i framtidsplaneringen.
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Leif Simonsson är övertygad om att 
nya båthamnen blir toppen.

Surte Motorbåtsklubb (SMK) 
etablerade sig på området un-
der 1980-talet och arrenderar 
mark av kommunen för sin 
verksamhet.
I Motorbåtsklubben finns cirka 
150 medlemmar som tillsam-
mans har byggt upp ett 50-tal 
båthus. 
Föroreningarna kommer från 
gammalt avfall från varvsindu-
strin i Göteborg och inom sa-
neringsområdet på Surte 2:38 
finns 260 ton bly, 300 ton kop-
par, 260 ton zink, 4 ton arsenik, 
2,5 ton kvicksilver och stora 
mängder oljerester.

FAKTA

Karin Blechingberg, projektleda-
re för saneringen i Ale.

Senast 1 juli ska båthusen vara nedmonterade.

För mer information gå in 
på hemsidan www.ale.se/
sanering
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