
SURTE. Frågetecknen 
kring den nybyggda 
vita lokalen på Göte-
borgsvägen 16 i Surte 
har varit många, liksom 
ryktena om vad som 
kommer att hända.

Alla vill veta vad 
fastighetsägaren Baha 
Khalil har i kikaren.

Nu avslöjar han pla-
nerna: Ett nytt akti-
vitetshus med daglig 
verksamhet för funk-
tionshindrade. 

Bygget har pågått under lång 
tid och ryktena om vad som 
är på gång har tagit många 
vändningar genom åren. 
Enligt närboende har det den 
senaste tiden ryktats om att 
lokalen kommer att använ-
das som flyktingboende eller 

någon form av kommunal 
verksamhet. 

Fastighetsägaren Baha 
Khalil brister ut i skratt när 
han får höra om ryktena. 

– Jag förstår inte 
vad folk är rädda för. Varför 
kommer de inte och frågar 
mig direkt istället? Något 
boende kommer det inte 
att bli, det kan jag garantera 
eftersom vi inte har tillstånd 
för det.

Planen är att öppna ett 
aktivitetshus som bland 
annat ska rymma daglig 
verksamhet för maximalt 
fem personer med funktions-
hinder, konferenslokal och 
kontor. 

Det inryms i bygglovet 
som utfärdades 2005, då det 
är att betrakta som kontors-
verksamhet.

Den dagliga verksamhe-
ten ska drivas av det priva-
tägda företaget LSSGS Per-
sonlig assistans, som ska hyra 
lokalen för ändamålet. 

Det är alltså varken fråga 
om boende eller någon kom-
munal verksamhet och Jan 
Björk, personalchef, förtyd-
ligar syftet:

– Vi är inte på något sätt 
ute efter att konkurrera med 
kommunens verksamhet, 
vilket inte heller är möjligt 
eftersom Ale kommun inte 
har fri konkurrens på det 
området. Det ska vara en 
daglig verksamhet för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning och dörren står öppen 
för alla.

Ännu återstår en hel del 

arbete innan lokalen är bruk-
lig och Jan Björk menar att 
man tar ett steg i taget. 

Kan skapa nya jobb
– Jag tror att detta kan bli 
jättebra och om det skulle 
saknas något tillstånd längs 
vägen så får vi ansöka om det. 
Sedan kommer vi även att 
titta på vilka målgrupper vi 
ska rikta oss till och så vidare.

Han menar också att verk-
samheten kan ge fler arbets-

tillfällen i Ale kommun.
– Det är en fördel om man 

kan rekrytera personal som 
bor nära, eftersom det här 
jobbet kräver flexibilitet. 

Att öppna en daglig verk-
samhet för funktionshin-
drade är en dröm som fastig-
hetsägaren Baha Khalil burit 
på länge. 

– Jag har själv två barn 
med funktionshinder och 
jag känner väldigt mycket 
för alla i samma situation. 

Tanken är att det ska bli ett 
aktivitetshus för hela Surte, 
för vårt samhälle. Det är en 
stor lokal som kan användas 
till mycket.

Bottenvåningen är tänkt 
till den dagliga verksamhe-
ten medan övervåningen blir 
konferenslokal. Den andra 
delen av huset blir troligtvis 
kontor som kan hyras ut till 
företag. 

När huset kan stå färdigt 
kan han ännu inte säga, utan 
menar att det får ta den tid 
det tar.
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Vid köp av en vikarmsmarkis 
får du köpa en motor för 

endast 900:- Ord.pris 2.900
Erbjudandet gäller tom 15 okt

Sluta veva
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Förlängd kampanjtid!
Erbjudandet gäller tom 31 okt

Nytt aktivitetshus i Surte?
– Daglig verksamhet för funktionshindrade planeras

Samarbete. Jan Björk, personalchef på LSSGS Personlig assistans, tror att lokalen man ska 
hyra av Baha Khalil i Surte kommer att passa bra till daglig verksamhet för funktionshin-
drade. 

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

Stora ytor. Bottenvåningen 
planerar man ska användas 
till daglig verksamhet för 
funktionshindrade. 

Köksavdelning. Sammanlagt 
fi nns tre kök i lokalerna.

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.

Pris från 184 500 kr.
 VW/MÅN

 Fr 1 410  kr*

**

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

VAKEN LEDARE 2013 - för osjälviska insatser 
utöver det vanliga i det lokala föreningslivet har 
Stödföreningen Vaken instiftat stipendiet Vaken 
Ledare som varje år delas ut till en eller flera 
ideella ungdomsledare.

Känner du någon som bör uppmärksammas? 
Eller är det kanske du?

Ansökan eller förslag skickas till:
thomas.berggren@ale.se
eller till Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen.

Din ansökan vill vi ha senast 8 november.
Stipendiet delas ut i samband med julkonserten
i Ale gymnasium söndag 1 december.

DAGS ATT SÖKA 
LEDARSTIPENDIUM


