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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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I SURTE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SURTE. I likhet med 
Ales övriga orter står 
även Surte inför flera 
större expanderingar. 

– Samhället ska för-
tätas och byggnatio-
ner ska ske utefter de 
befintliga stråken.

Det berättade Jan A 
Pressfeldt (AD), ordfö-
rande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, inför en 
engagerad åhörarskara 
på tisdagens ortsmöte.

Surte är inte särkilt vidsträckt 
till ytan, men engagemanget 
hos ortsborna är desto större, 
något som visar sig på orts-
mötena. 

Vårens upplaga var inget 
undantag och det fanns 
till och med deltagare som 
kunde lägga fram helt egna 

idéer för nämndordförande. 
Jan A Pressfeldt presente-

rade bland annat ett förslag 
som innebär nybyggnationer 
på Brattåsberget. 

– Markägaren Rune 
Sporre har ansökt om att 
exploatera Brattåsberget, 
men på ett sätt som gör att 
husen smälter in i naturen. 
Förslaget är att bygga 42 
lägenheter i form av radhus. 

Här hade åhöraren Bertil 
Söderlund tänkt ut en annan 
idé.

– Jag skulle vilja göra plat-
sen till ett kulturberg där 
man bevarar det gamla, som 
exempelvis kvarnstenen, 
menade han.

Bortsett från denna syn-
punkt upplevde inte Jan A 
Pressfeldt att det var många 
som protesterade mot för-
slaget att bygga bostäder på 

Många engagerar sig när Surte växer 

BOHUS. Netto i Bohus 
är snart redo att slå 
upp dörrarna igen.

Ett intensivt arbete 
har pågått efter den 
brand som drabbade 
Bohus centrum för en 
månad sedan.

Torsdagen den 26 
april öppnar butiken på 
nytt.

Skadorna var betydligt mer 
omfattande än vad Nettos led-

ning först befarade efter den 
brand som utbröt på söndags-
kvällen den 19 mars.

– Vi hade en förhoppning 
om att kunna öppna redan 
veckan därpå, men det visade 
sig vara helt omöjligt. Alla 
varor var rökskadade och har 
fått kasserats. Butiken har 
dessutom fått sanerats, allt från 
innertak till hyllor och kassa-
apparater, förklarar Linda 
Wallgren, personalansvarig 
på Netto i Bohus.

Nu håller butiken på att 
byggas upp igen och nästa 
torsdag hälsas kunderna åter 
välkomna.

– Vi får leva med att lagret, 
kontoret och lastbryggan inte 
är i hundraprocentigt skick. 
Huvudsaken är att bohus-
borna kan komma till oss och 
handla igen, säger Linda Wall-
gren och utlovar en nyöppning 
med flera kanonerbjudande.

JONAS ANDERSSON

Netto i Bohus har sanerats efter den brand som inträffade för en månad sedan. Den 26 april 
öppnar butiken igen.
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Netto i Bohus öppnar inom kortNetto i Bohus öppnar inom kort

berget. 
Ombyggnaden av Göte-

borgsvägen blev ett flitigt 
debatterat ämne och flera 
uttryckte sin vrede över den 
begränsade framkomlighe-
ten. 

– Vi kan inte göra annat än 
att hålla med. Dessvärre är 
det staten som ansvarar för 
så gott som alla vägar i Surte 
och det enda kommunen kan 
göra för att skynda på arbe-
tet är att ligga på Trafikver-
ket, förklarade Pressfeldt 
och Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande tillade:

– Vi träffar trafikverket 
regelbundet och det bästa 
som ni invånare kan göra är 
att informera kommunen om 
era synpunkter så att vi kan 
företräda er.

De flesta frågor gällande 
vägar, så som snöröjning och 
brist på reflexer, hänvisades 
till respektive vägförening.

– Vi vill ha kommu-
nalt huvudmannaskap för 
vägarna och förhoppnings-
vis får vi igenom det inom 
en snar framtid. Det skulle 
underlätta mycket, sa Jan A 
Pressfeldt.

I Surte finns också planer 
på att rusta upp ett par stäl-

len, bland annat ska fastig-
heterna där Halalslakt och 
den brandhärjade däckverk-
staden håller till få en ny gul 
träfasad till hösten.

Många undrade hur det 
blir med bensinstation efter 
att den gamla rivits. 

– Det finns byggrätter för 
det, så troligtvis kommer det 
att komma en ny bensinsta-
tion, sa Pressfeldt. 

Även på ortsmötet i Surte 
presenterade Mikael Berg-

lund tillsammans med kul-
turchefen Michael Svens-
son arbetet med Vision 2025. 

På frågan om vilka stäl-
len surteborna helst besöker 
blev svaret enhälligt: Glas-
bruksmuseet, biblioteket och 
fågeldammarna.

Svarade på frågor. Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD) 
var på plats för att informe-
ra om kommande projekt.

Många intresserade åhörare. Surtebon Bertil Söderlund hade 
flera egna idéer om ortens framtid.

Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 


