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Jag heter Bertil Söder-
lund, född 1931 och 
har sedan i början av 

1950-talet bott i Surte. Jag 
har arbetat på Glasbruket 
som Verktygsmakare fram 
till den defi nitiva nedlägg-
ningen av brukets Form-
verkstad 1983. Därefter 
startade jag och några 
arbetskamrater Surte Form-
verkstad som än idag driver 
en framgångsrik verksamhet 
i Surte. Jag gick i pension 
när jag fyllde 65 år.

Under min tid på Glas-
bruket var jag fackligt enga-
gerad, bland annat som fack-
föreningsordförande under 
flera år. Jag har också haft 
en del kommunala uppdrag 
under åren.

Jag har alltid hållit min 
kommuns, och då särskilt 
Surtes, flagga högt och mitt 
motto under alla år har varit 
att försöka förbättra och 
ändra på saker som inte är så 
bra enligt mitt förmenande.

Det jag nu i första hand 
tänker på är avsaknaden av 
en centralt placerad lokal 
i Surte där både äldre och 
yngre skulle kunna träffas 
och utbyta både tankar och 
erfarenheter med varandra. 
Det skulle också öka förstå-
elsen mellan generationerna 
är jag säker på. Ungdomarna 
skulle då också få ett ställe att 
vara på under sin lediga tid.

I en sådan lokal skulle det 
kunna spelas till exempel 
bridge, schack, drivas kurser, 
studiecirklar och många 
andra aktiviteter med goda 
syften.

Mitt förslag i detta sam-
manhang är att kommunen 
tar initiativ till en sådan 
lokalitet. Som lämplig lokal 
för detta ändamål föreslår 
jag Glasbruksmuseet i Surte. 
Där finns lämpliga lokaler 
lediga som för det mesta 
står tomma och outnyttjade. 

Gemensamhetens Hus skulle 
kanske vara ett passande 
namn.

Jag är naturligtvis med-
veten om att allt kostar 
pengar, men lokaler finns 
ju och några större dyrbara 
ombyggnader kan väl inte 
vara nödvändiga? För finan-
sieringen föreslår jag att 
den gamla Arbetarfonden/
Surtefonden, som grundades 
1903 av arbetarna på Surte 
Glasbruk och som förvaltas 
av kommunen, delvis tas i 
anspråk.

Jag anser att pengarna i 
denna fond kommer att göra 
mer nytta i ett Gemensam-
hetens Hus jämfört med 
att ligga och krympa på ett 
bankkonto som belastas av 
alldeles för dyra förvalt-
ningskostnader.

Frågan om varför inte 
Arbetarfonden/Surtefonden 
utnyttjas bättre har tidigare 
varit uppe vid ortsutveck-
lingsmöten i Surte.

Nu till mitt andra för-
slag. Jag har förstått att 
Brattåsberget så småningom 
kommer att bebyggas med 
bostäder. I samband med 
detta vore det väl ett ypper-
ligt läge att samtidigt rusta 
upp och göra Brattåsberget 
till ett Kulturberg. Där 
skulle det passa med något 

som påminner om våra stora 
tävlingsprofiler och andra 
från Surte som blivit kända. 
Jag tänker då i första hand på 
Gideon Ståhlberg, den inter-
nationelle stormästaren i 
schack, samt Filip Johansson, 
”Svarte-Filip”, den legenda-
riske fotbollsspelaren.

Det finns säkert många 
andra namn, inte minst 
från det gamla Glasbruket 
och övriga människor som 
gjort hedervärda insatser för 
Surte och som på något sätt 
bör hedras. Något som har 
direkt koppling till produk-
tionen på Glasbruket skulle 
också kunna passa bra där 
uppe på berget.

Även frågan om Kul-
turberg har varit upp till 
diskussion på Surtes orts-
utvecklingsmöte. I minnes-
anteckningarna från mötet 
finns frågan under rubriken 
”Visioner”. Låt denna vision 
nu bli verklighet. Möjlighe-
terna till ett unikt Kultur-
berg i Surte är stora, bara 
fantasin sätter gränser.

Med förhopp-
ning om att mina 
förslag beaktas i 
en positiv anda 
och jag hör med 
intresse från Er.

Bertil Söderlund
Surte

Öppet brev till Ale kommun:

Gör ett Gemensamhetens Hus i Surte

Borta bra men hemma 
bäst sägs det ju! Ef-
tersom Sverigemötet i 

Karlstad var så inspirerande 
och gav massor av energi 
inför valseger 2014 så infann 
sig lusten att kavla upp 
ärmarna och för min del 
påbörja det politiska arbetet 
i Ale för Nya Moderaterna!  

Tyrone, du frågar efter att 
vi ska berätta om en massa 
punkter om vad som sades 
på Sverigemötet i Karlstad. 
Det gör jag gärna, men jag 
kan omöjligt svara på allt 
här och nu, det skulle nog 
ta hela tidningen i anspråk, 
med tanke på hur mycket 
bra saker som lyftes under 
seminarietillfällena. 

Något jag brinner för 
och gärna lyfter och talar 
om är ungdomsfrågor! Du 
undrade över åtgärder för 
att bekämpa ungdomsar-

betslösheten. Regeringen 
har bland annat sänkt 
arbetsgivaravgiften för 
unga (hälften för de upp 
till 26 år) för att underlätta 
för unga att komma in på 
arbetsmarknaden. De har 
förändrat gymnasieskolan 
så att praktiska utbildningar 
som leder till arbete, 
via till exempelvis 
lärlingsutbildningar, blivit 
verklighet! Genom dessa 
utbildningar blir fler ung-
domar anställningsbara, det 
vill säga kommer ut i jobb 
direkt efter studenten, och 
inte bara förberedda för 
akademiska studier, så som 
det var i den gamla gymna-
sieskolan! 

Regeringen  har nu lagt 
fram ett förslag om stöd till 
yrkesintroduktionsanställ-
ningar för att underlätta för 
ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden. Förslagen 
möjliggör bland annat infö-
rande av lönesubvention och 
handledarstöd. För att skapa 
fler vägar till jobb för unga 
presenterade regeringen 
ett ungdomspaket där man 
satsar totalt 8,1 miljarder 
kronor 2013-2016.

I Europa är det kris och 
det är klart att även Sverige 
blir utsatt. Därför ska vi 
invånare i Ale och i hela 
Sverige vara glada att vår 
statsminister heter Fredrik 
Reinfeldt och vår finans-
minister Anders Borg, det 
är många i Europa som är 
avundsjuka på att vi klarar 
krisen riktigt bra!

Ps. Tyrone… Jag tackar 
aldrig nej till en kopp kaffe 
med dig och jag kan ta med 
hembakade bullar!

Carina Zito Averstedt
Nya Moderaterna i Ale

Det du skriver i din 
ledarartikel Per-
Anders i det senaste 

numret av Alekuriren är bra 
skrivet och vi håller med dig 
i princip allt utom en sak. Ale 
El har faktiskt gjort något!

Vi har de senaste åren varit 
utsatta för omfattande skade-

görelse på vårt ledningsnät i 
området, dels genom åverkan 
på byggnader men också 
genom omfattande kabel-
stölder. 

Det var till och med så att 
vår jourpersonal vid ett fel-
sökningsarbete stötte ihop

med en person med brand-
yxa över 
axeln, i full 
färd med att 
stjäla kabel. 

Ingen 
rolig situa-
tion! En 
rad av dessa 
händelser är 
också polis-
anmälda.

Detta har 

förutom driftstörningar för 
våra kunder kostat oss hund-
ratusentals kronor att åter-
ställa. Och i dagarna håller vi 
på att bygga om vårt distri-
butionsnät för 1,5 miljon, för 
att upprätthålla elsäkerheten i 
området Carlmarks.

Det är beklagligt att ett 
modernt samhälle kan till-
låta ett sådant förfall av en 
samhällsdel, som Carlmarks, 
 under så lång tid.

Det är precis som du skri-
ver ett högriskområde, på 
alla vis.

Detta område invid älven 
skulle kunna bli Älvängens 
pärla rätt använd.

Jan Mohr
Ale El/Planeringschef
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TYGLADAN
VÅRENS NYHETER 
- FÄRDIGSYTT & METERVARA

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

30:-/m
BALKLÄNNINGSTYGER  
Polyestersatin & Organza

Dags för nya 
sommar-
däck?
Vi har ett brett sortiment 

av däck till bra priser.
Michelin, Kumho, Kormoran

Däck • Batterier • Reservdelar

PMO Däck & Bilservice
Nygård, tel 0728-72 63 24

Samarbete med TH Petersson AB
031-40 73 00

Ale El har gjort något!
Svar till Per-Anders Klöversjös ledarartikel vecka 12 i Alekuriren:

Svar på Tyrone Hanssons insändare vecka 12:

Tack för välkomnandet!

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
Måndagen den 8 april kl. 18.00

Nols Folkets Hus

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

PARKÅS ÅKERI
TRANSPORTFÖRETAG 
INOM ANLÄGGNING

Fixar transport av grus, 
även bortkörning av jord/lera 

till rätt pris

Kontakt: Mattias Parkås 
0706-05 14 26

ÖPPETTIDER UNDER 
PÅSKHELGEN

Skärtorsdag 08-19

Långfredag  stängt

Påskafton  10-14

Påskdagen  stängt

Annandag påsk stängt

Tel: 0303-404500

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

Ring Maria: 0736-67 30 17
F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

RUT tar halva kostnaden 
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Kan Glasbruksmuseet i Surte bli ett Gemensamhetens Hus?
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Ale Brukshundklubb 
kursutbud startar i april
Valp-, unghund/grund-, 

fortsättningskurser

För ytterligare info 
besök vår hemsida 
www.alebk.se 
eller ring 
0702-29 12 36

Är du 
hundägare?


