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Bildvisning med flerfaldige  
svenska mästaren i 
undervattens fotografering 
- Tobias Dahlin
Just hemkommen från VM i undervattensfoto på Cuba

Entre: 50 kr/person

Arrangör: Surte fotoklubb  
i samverkan med  
Studiefrämjandet

Ale gymnasium/Teaterlokalen

Onsdag 24 april kl. 19.00

Så blev den äntligen klar – 
den nya motorvägen. Surte-
borna kan pusta ut, men fort-
farande återstår arbete för 
att den sista pusselbiten ska 
komma på plats. Kantstenar 
ska fasas, planteringar färdig-
ställas och de sista spåren av 
vägbygget sopas igen. 

– Vi ska skapa ett snyggt 

offentligt rum som alla trivs 
i. Tuffa förhandlingar pågår 
nu med Trafikverket, berät-
tade Jan A Pressfeldt inför ett 
60-tal mötesdeltagare. 

Han passade även på att 
förtydliga hur äganderät-
terna ser ut när det gäller 
vägarna i Surte, där gamla 
system gör att ansvarsfrågan 

gång på gång 
behöver utre-
das.

– I det 
gamla bruks-
samhället tog 
fabriken hand 
om allting 
och ansva-
rade även för 
underhål let 
av vägarna. 
Det är anled-
ningen till 
varför de 
än idag 
har enskilt 
huvudman-
naskap, vilket 
innebär att 
det är ni 
genom er 
v ä g f ö r e n -
ing som äger 
vägarna. Det 

skulle underlätta mycket om 
man tog tillbaka kommunalt 
huvudmannaskap och det ska 
vi försöka göra. 

Skyltar åtgärdas
En annan konsekvens av den 
omfattande infrastruktur-
utbyggnaden är att många 
skyltar runt om i kommunen 
inte stämmer överens med 
verkligheten. Surteborna 
efterlyser bland annat bättre 
skyltning till glasbruksmu-
seet. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
förklarade:

– Det är ett 60-tal skyl-
tar som är felaktiga och ska 
åtgärdas under sommaren 
och hösten, så på nästa orts-
utvecklingsmöte hoppas jag 
att det ser bättre ut.

På nybyggnadsfronten 
står Green Village på höjden 
vid Keillers Damm först på 
tur. Totalt rör det sig om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor. Det finns dock en 
oro för hur Keillers väg ska 
klara att bära de tunga trans-
porterna med bland annat 
sprängsten.

– Det pågår diskussioner 
med entreprenören efter-
som kommunen inte vill 
betala för förstörd väg. Det 
är entreprenören som får 
betala, menade Pressfeldt. 

För att återkoppla till det 
offentliga rummet, redo-
gjorde han även för åtgär-

Surte vänder blad
– Sista spåren av vägbygget sopas igen

der som gjort vid fågeldam-
marna.

– Gång- och cykelbanan 
har förbättrats och staketet 
runt dammarna förstärkts. 
Det var mest akut ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

Någon poängterade att 
även badsjön behöver frä-
schas upp och synpunkten 
lades till protokollet.

Efter önskemål från surte-
borna på höstens möte fanns 
även ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den Boel Holgersson (C) 

på plats i tisdags. 
Hon presenterade det nya 

systemet med kundval inom 
hemtjänsten.

– Snart finns det fyra 
alternativ att välja mellan. 
Förutom den kommunala 
hemtjänsten och den privata 
utföraren Flexi Assistans 
har ytterligare en godkänts 
och en till är på väg. Det har 
fungerat bra.

Hon poängterade att 
kostnaden är densamma 
oavsett vad man väljer, men 
de privata kan erbjuda till-

läggstjänster, något som inte 
är möjligt inom den kommu-
nala hemtjänsten. 

När klockan började 
närma sig nio höll luften på 
att ta slut i glasbruksmuseets 
alltför trånga lokal och möte-
sordförande Börje Ohlsson 
(AD) lovade större utrymme 
nästa gång.

– Vi har redan bokat för-
samlingshemmet till höstens 
ortsutvecklingsmöte, sa han 
avslutningsvis.

JOHANNA ROOS

SURTE. – Nu vänder vi blad.
Det konstaterade Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Jan A Pressfeldt (AD) på tisdagens 
ortsmöte. 

Nya bostäder och en upprustning av det offent-
liga rummet står näst på tur.

I efterdyningarna av vägombyggnaden ska nu det offentliga rummet snyggas till och bli mer 
trivsamt.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD.

Boel Holgersson (C), ord-
förande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

DRIVER DU ENSKILD FIRMA?
Skatteverket bjuder dig på 
deklarationskväll

Torsdagen den 18/4 kl 18-21,

Nols Företagscenter, Industrivägen 1.

Anmäl dig till jannike.ahlgren@ale.se

www.ale.se

Hjärtligt välkomna
önskar Ale kommun och 
NyföretagarCentrum i Ale!

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 73
Karin Larsson, Säljare Privat Försäkring
 

lansforsakringar.se/alvsborgr.se/alvsborg

Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Öppet Hus

tors 25 april
kl 16-19

Älvängen, Hålstensvägen 6


