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SURTE. Surteborna 
visste varken ut eller in 
på ortsutvecklingsmö-
tet förra tisdagen. 

Såväl mötestiden 
som dagordningen var 
förvirrande och till sist 
fick vice ordförande 
Stina-Kajsa Melin ta 
över det kaosartade 
mötet.

Förklaringen från 
ordförande Owe Olsson 
var att han varit sjuk 
och av okänd anledning 
inte kontaktat presi-
diet. 

Många vände i dörren till 
Glasbruksmuseet i Surte då 

tiden blivit fel och mötet 
startade en timme senare 
än utannonserat. Delta-
garna visste inte heller vilka 
punkter som skulle tas upp, 
eftersom dagordningen sak-
nades. Flera upprörda orts-
bor hörde av sig till lokaltid-
ningen dagen efter. 

– Vi är flera som känner 
oss diskriminerade. Det är 
väldigt nonchalant att inte 
ge oss ordentlig information. 
Vi värnar verkligen om orten 
och därför är det mycket trå-
kigt när det blir så här. Det 
verkar inte ens som att ord-
föranden vet något om Surte, 
säger en av deltagarna.

– Jag skulle önska att man 
utlyste ett nytt möte, vi ska 
inte behöva vänta ända till 
våren, säger en annan.

Ordförande Owe Olsson 
bad om ursäkt för förvir-
ringen och förklarade att han 
på grund av sjukdom inte 
haft möjlighet fullfölja sitt 
uppdrag. Flera av deltagarna 
ställde sig då frågande till 
varför man inte lämnat över 
till någon annan i kommit-
tén.

Saneringsarbete
När mötet väl öppnade fanns 
ett 30-tal personer på plats. 
Temat för kvällen var miljö-
frågor med fokus på arbetet 

med att sanera Göta älv från 
föroreningar som kommer 
från den gamla varvsindu-
strin i Göteborg.

Karin Blechingberg, 
projektledare för sanerings-
arbetet i de tre områdena, 
fanns på plats för att berätta 
om hur arbetet fortskrider. 

Glasbruksområdet och 
Bohus varv är redan klara 
och nu återstår Surte 2:38, 
söder om Eka Chemicals. 
Man planerar att schakta 
bort drygt 60 000 ton förore-
nade fyllnadsmassor innehål-
lande bland annat bly, kvick-
silver, arsenik. Till detta har 
Naturvårdsverket beslutat 

Kaosartat ortsmöte i Surte

att bidra med hela 138 miljo-
ner kronor. 

Urschaktningen börjar 
vid årsskiftet och hela arbe-
tet beräknas vara klart mot 
slutet av 2012. 

Något som komplicerat 
arbetet är att Surte motor-
båtklubb har sin verksamhet 
på området.

– För att kunna genom-

föra projektet måste allt på 
båtklubben rivas, för att 
sedan byggas upp på nytt. 
Medlemmarna har visat stor 
förståelse och gått med på 
en frivillig avetablering. De 
insåg att de inte ville driva 
sin verksamhet på ett förore-
nat område, berättade Karin 
Blechingberg. 

Hon visade även en kor-

tare dokumentärfilm om hur 
arbetet fortskrider, vad som 
hittills gjort och vad som pla-
neras. Fler filmer kan man ta 
del av på Ale kommuns hem-
sida, där det även finns utför-
lig information om projektet.

Surteborna var besvikna över den bristande organisationen på ortsutvecklingsmötet förra tisdagen. Många hade vänt och 
gått hem redan innan starten eftersom tiden blivit fel. Ett 30-tal personer fanns på plats när mötet väl öppnade.

Karin Blechingberg, projekt-
ledare, gav information.

– När man väl kommit i ordning låg fokus på miljöfrågoring låg fokus på miljöfrågor
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ALE. I Ale kommun 
ligger man nu under 
riksgenomsnittet, 
även när det gäller 
arbetslöshet bland 
ungdomar (18-24 år). 

Sammantaget 
har Ale 4,7 procent 
arbetslösa jämfört 
med 6,1 procent för 
hela riket.

Av de sex kommuner som 
jämförts har Ale lägre arbets-
löshet än Lilla Edet, Alingsås 
och Göteborg. Kungälv och 
Lerum ligger bättre till och 
har ungefär häften så stor ar-
betslöshet som Ale kommun. 

På arbetsförmedlingen i 
Ale arbetar man nu för att 
fler ungdomar ska komma 
ut i arbetslivet. Bland annat 
pågår just nu projektet YEA 
– Young entrepreneurs of 
Ale. Syftet med kursen är 
att bygga upp självförtroen-
det hos de arbetssökande och 
skapa möjligheter att hitta 
nya aspekter. Tanken är att 
de nya kunskaperna ska öka 
chanserna att få ett jobb.

Arbetslösheten bland ung-
domar i Ale har nu gått ner 
till 9,7 procent jämfört med 
augusti månad där man ham-
nade på 10,1 procent. Lilla 
Edet står kvar på 10,8 pro-
cent vilket är det högsta av de 
sex kommuner som jämförts. 
Kungälv har gått upp något 

och ligger nu på 5,2 procent 
bland ungdomarna.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten forsätter att minska i Ale

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa (16-64 år) i septem-
ber 2011 i % (augusti månad inom 
parantes)
Kungälv: 2,8 (2,8) 
Lerum: 2,7 (3,0)
Ale: 4,7 (4,8)
Lilla Edet: 5,6 (5,5)
Alingsås: 5,2 (5,3)
Göteborg: 6,6 (6,7)
Hela riket: 6,1 (6,2)

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2011 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 5,2 (4,9) 
Lerum: 6,2 (7,2) 
Ale: 9,7 (10,1)
Lilla Edet: 10,8 (10,8)
Alingsås: 10,1 (9,7)
Göteborg: 8,2 (8,6)
Hela riket: 10,2 (10,1)

Positiv trend. Allt fler får 
jobb i Ale och så gäller 
även för ungdomar i åldern 
18-24 år.

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Kristina och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med 
ditt företags affärer. 
Du når mig på kristina.bexer@swedbank.se   
0303-334889, växel 0303-334880.


