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Vi har öppet när du behöver oss!
Försäkringsbolag som också är bank, 
larmcentral och fastighetsmäklare är 
sällsynta. Men de finns.

Jag är ditt försäkringsombud och garanterar 
tillgänglighet och lokal närhet – även på 
kvällar och helger. Hör gärna av dig med 
frågor eller föreslå en tid som passar dig, 
så ser vi över dina försäkringslösningar.

lansforsakringar.se/alvsborg

RONDEN

Onsdag 23 oktober

Rattfylleri
Strax efter klockan 18 kontrol-
leras en motorcykelförare på 
E45 i Nödinge. Föraren, en 
man i 70-årsåldern, medtas för 
provtagning. 

Tisdag 22 oktober
Trafi kolycka
Ett traktorekipage med en 
gödseltank välter i Guntorp. 
Ekipaget blockerar hela vägen 
och det blir totalstopp i trafi-
ken. Tanken innehåller 15 kubik 
gödsel och läcker på platsen. 
Inga personskador. 

På E45 i Älvängen kolliderar 
två personbilar vid halv tre-
tiden på eftermiddagen. Det 
uppges att den ena bilen kört 
på den andra bakifrån. Ambu-
lans, räddningstjänst och polis 
åker till platsen. En av bilarna 
får bärgas från platsen. Inga 
personskador rapporteras.

Söndag 27 oktober
Brand
Klockan 15.23  går ett larm om 
en lägenhetsbrand på Folkets-
husvägen i Nol. Lägenheten 
är rökfylld när brandmännen 
anländer platsen. En kvarglömd 
gryta på spisen visar sig ha 
orsakat branden. Räddnings-
tjänsten vädrar ut röken. Inga 
personskador.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

SURTE. Vägföreningen, 
staten eller kommu-
nen?

Förvirringen över 
vem som bär det 
juridiska ansvaret för 
enskilda vägar var total 
under onsdagens orts-
möte i Surte. 

Utvecklingen mot 
kommunalt huvudman-
naskap känns därför 
angelägen.

Surteborna är sin ort trogen 
och som vanligt möttes 
inbjudna politiker och tjäns-
temän av en fullsatt lokal på 
ortsmötet. 

Mycket kom att handla 
om vägskötsel och Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) hade fullt sjå med att 
förklara hur systemet är upp-
byggt. 

– De allra flesta vägar i 
Surte har enskilt huvudman-
naskap, något som lever kvar 
från det gamla brukssam-
hället då det mesta sköttes 
genom glasbruket. Idag är 
det Surte-Bohus vägförening 
som ansvarar för skötseln av 
dessa vägar. Däremot är cen-
trumgatan Göteborgsvägen 
statligt ägd och ligger alltså 
under Trafikverket. Kom-
munen ansvarar endast för 
ett fåtal av vägarna i Surte, 
vilket innebär att det i de 
allra flesta fall inte är till oss 
man ska vända sig. Detta är 
ett system som inte fungerar 
och man befinner sig just nu 
i en utvecklingsfas där tanken 
är att kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för alla 

offentliga vägar. Då kommer 
det att bli mycket enklare, 
men vi är inte riktigt där 
ännu, förklarade han.

Frustrationen över att 
inte få sina frågor besva-
rade ledde fram till beslutet 
att till vårens möte bjuda in 
representanter från vägför-
eningen. 

Fler bostäder
De framskridande planerna 
på 58 nya radhus med ägan-
derätt på Brattåsberget mot-
togs med betydligt mer opti-
mism, dock med ett villkor:

– Brattåsberget är Surtes 
lunga. De får gärna bygga 
där, men bevara naturen och 
de gamla fina träden, menade 
Lisbeth Hirsch. 

Marken ägs av familjen 
Sporre och ett förslag väntas 
komma upp i det beslutande 
systemet inom ett halvår.

– Bertil Söderlunds 
flaggstång på toppen ska 
givetvis få stå kvar, försäk-
rade Pressfeldt – även om 
Söderlund som haft ett stort 
engagemang för området på 
Brattåsberget, eller Svinhus-
skogen som man säger på 
byn, inte själv fanns på plats. 

Ett annat bostadsområde 
som är av intresse för hela 
kommunen är Green Village 
uppe vid Keillers damm. 

Där tog det ett tag innan 
försäljningen tog fart på 
grund av vägutbyggnaden, 
men nu har beläggningen 
äntligen passerat 70 procent 
och nu är även bankerna med 
på noterna. 

På Videgårdsvägen i cen-
trala Surte står snart ett hus 

med 20 lägenheter färdigt, 
vilket går i linje med kom-
munens planer på att förtäta 
samhället. 

Ännu ett steg i samma rikt-
ning tas när man nu tittar på 
möjligheten att bygga bostä-
der där den gamla brandsta-
tionen ligger idag.

– Nu ska rasket rivas 
och planen är att bygga 6-8 
lägenheter. Problemet är att 
Länsstyrelsen har höga krav 
på allt som byggs inom 50 
meter från 45:an och vill-
koret är en tyst sida ut mot 
vägen, sa Pressfeldt.

Han berättade också om 
möjligheten att få en bensin-
station i norra Surte, där det 
redan finns en plats avsedd 
för ändamålet. Nu väntar 
man bara på att någon ska ta 
initiativet.

Järnvägsbuller
På plats under ortmötet i 
Surte fanns även Stefan 
Krafft, trafikutredare på 
Västtrafik, för att svara på 
frågor om kollektivtrafiken. 

Han berättade bland annat 
att man tittar på ett smartare 
och enklare biljettsystem där 
man ska slippa momentet 
med att ”checka ut”. 

Surteborna undrade 
varför man inte längre kan 
köpa färdbevis i Bohus 
centrum.

– Vi sa upp avtalet på 
affärsmässiga grunder, det 
fungerade inte och vi har 
ännu inte hittat något annat 
lämpligt ställe. 

I Ale kan man köpa färdbe-
vis på: Coop Konsum i Surte, 
Ica kvantum i Nödinge, 
Tempo i Nol, Ica Supermar-
ket, Allans bokhandel och 
Pressbyrån i Älvängen samt 
på Tempo i Skepplanda.

Några deltagare efterlyste 
generösare tider för pen-
sionärer att åka gratis, bland 
annat på morgonen. 

– De begränsade tiderna 
hänger ihop med hur många 
andra som åker på de tiderna. 
Vi kan inte gå ner på detalj-
nivå och titta på exakt hur 

det ser ut på varje tur, utan 
måste titta på det generella 
tidsfönstret, svarade Stefan 
Krafft. 

En del ortbor upplever 
ett ökat buller från den nya 
järnvägen, framför allt från 
förbipasserande godståg. Då 
Trafikverket inte var närva-
rande svarade Jan A Press-
feldt på frågan:

– Ljudnivån blev högre än 
väntat. Verkligheten stämde 
inte med kartan och det är ett 
jättedilemma. Detta utreds 
just nu av högre makter, det 
vill säga Trafikverket. 

– Ansvarsfrågan hett 
ämne i Surte

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dialog med ortsborna. Gunnar Bergestig i samtal med Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Positiva till nybygge. Barbro Ljunggren, Inger Packendorff 
och Barbro Hagman tycker att bostadsområdet på Brattås-
berget blir ett välbehövligt tillskott i Surte.

DOPNING 
OCH VÅLD
ALE KOMMUN OCH SPORTLIFE INBJUDER HÄRMED  
TILL ETT SEMINARIUM OM DOPNING OCH VÅLD

Föreläsning av Tommy Moberg, expert på frågor kring missbruk 
och dopning. Vad är anabola steroider? Fysiska och psykiska  
biverkningar samt sociala konsekvenser av steroidmissbruk

ALLA SOM DELTAR PÅ FÖRELÄSNINGEN 
FÅR EN FIN GOODIEBAG!

 Torsdag 14 november 
kl 18.00 på Sportlife Nödinge

Vägskäl för vägarnaVägskäl för vägarna


