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SURTE. Vägskötsel, 
bredband, nybyggna-
tion, ny bensinmack 
och krafttag för en 
förbättrad skola genom 
samverkan.  

Det var blandad 
kompott på tisdagens 
ortsmöte i församlings-
lokalen, som i vanlig 
ordning lockade storpu-
blik. 

Ortsutvecklingsmötet i Sur-
te är varje gång en given suc-
cé i antalet besökare. Denna 
tisdag var inget undantag 
och inte mindre än 78 nyfik-
na ortsbor hade kommit för 
att ta del av den för kvällen 
fullspäckade agendan. 

På senaste mötet i höstas 
ställdes många frågor om 
vägskötsel, men då majori-
teten av vägarna fortfarande 
inte har kommunalt huvud-
mannaskap, utan sköts av 
vägföreningen lyste svaren 
med sin frånvaro. Därför 
hade man till vårens orts-
möte bjudit in Mikael An-
dersson, ordförande i Bo-
hus-Surte vägförening, som 
bland annat hade informa-
tion om norra Surte.

– På Idrottsvägen kom-
mer det att bli en upphöjd 
övergång för gångtrafikan-
ter, samt planeras det för en 
gångbana längs Nordgärdes-

vägen. Första delen av ar-
bete har bestått i att ta bort 
p-platserna på gatan. 

Jan A Pressfeldt (AD), 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, kunde också 
berätta att en bensinmack är 
på gång vid det norra mo-
tet. En bygglovsansökan har 
lämnats in, men huruvida 
stationen blir bemannad el-
ler inte är ännu för tidigt att 
säga. 

Bullerproblematik
När det gäller nybyggnation 
hamnar Surte allt oftare i en 
återvändsgränd då många 
områden är bullerutsatta på 
grund av närheten till järn-
vägen. Godstågen är den 
största boven i dramat. Jan 
A Pressfeldt menar att det 
egentligen bara är en fråga 
om byggteknik och tar upp 
den gamla brandstationen 
som exempel. Där har det 
planerade bostadsbygget 
stoppats av bullerskäl, men 
nu tar kommunen rättslig 
strid mot Länsstyrelsen för 
att få klarhet i vad som gäl-
ler. Förhoppningen är att det 
sedan ska få statuera exempel 
i andra liknande fall. 

– Bullerreglerna är ett di-
lemma. Var bygger vi? An-
tingen är det ett hus i vägen 
eller så är det bullerutsatt. 
Det går utmärkt att bygga 
så länge man har en tyst sida 

mot järnvägen och öppet 
mot den andra, det är bara 
en fråga om byggteknik. In-
omhus är det knäpptyst, men 
Länsstyrelsen har problem 
med att man inte kan sitta 
och fika på utsidan. 

Han presenterade även ett 
par av visionären och sam-
hällsbyggaren Olle Skog-
lunds skisser till nya bo-
stadsområden i Surte. Bland 
annat lyfte han området Bor-
gen i norra delen och Kiel-
lers Park i södra, som båda 
nu ligger på Samhällsbygg-
nadsnämndens bord.

Surteborna berömde även 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande för de bänkar 
som efter många påtalanden 
äntligen kommit upp vid 
sjön.

– Det betyder väldigt 
mycket för oss, menade en 
ortsbo. 

Förbättrad skola
Det andra huvudtemat för 
kvällen var skolan i Ale, där 
betygsresultaten inte lever 
upp till kraven. I samverkan 
över de politiska blockgrän-
serna tas nu krafttag och rös-
terna man i första hand ska 
lyssna på är pedagogernas. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) och oppositionsråd 
Paula Örn (S) fanns på plats 
för att berätta om satsningen 

”I Ales skolor vill vi lära oss 
mer”. Rösterna man i första 
hand ska lyssna på är peda-
gogernas. 

– Det handlar om att byg-
ga underifrån och skapa till-
lit mellan elever, pedagoger, 
skolledning och politiker. 
Signalen är att pedagogerna 
inte mår bra och det är där 
vi måste börja, säger Paula 
Örn.

Arbetet utgår från fem 
olika fokusområden, exem-
pelvis ”Best practice” i Ale, 
digitala lärarresurser och 
förbättrad psykosocial ar-
betsmiljö. 

25 rektorer och förskole-
chefer är samtalsledare i var-
sin grupp och fem medarbe-
tare från varje enhet utses av 
sina kollegor att medverka. 

Mikael Berglund var noga 
med att försäkra ortsborna 
om att man tydligt kommer 
att återkoppla vad som kom-
mit fram i förbättringsgrup-
perna.

– Det gäller sedan för 
politiker och tjänstemän att 
svara upp för vad personalen 
kommer med. Processen ska 
vara klar innan sommaren 
och till hösten ska åtgärder 
sättas in. 

En viktig fråga som sur-
teborna poängterade var hur 
man även ska ge föräldrarna 
inflytande i processen. 

– Vi tror att svaret finns 

hos vår personal som är ute 
på skolorna varje dag. För-
äldrar kommer att få infly-
tande, men professionen 
måste ta täten. Det är för-
äldrarna som visar barnen 
vikten av skolan och det är 
jätteviktigt. 

Under kvällens möte 
närvarade även bredbands-
samordnaren Per Persson, 
som berättade om fördelarna 
för fibernätverk och om hur 
man går tillväga för att starta 
en förening för ändamålet.

JOHANNA ROOS

Fullt på agendan i Surte
– Nybyggnation och skolsatsningar i fokus på ortsmötet

Mikael Andersson, ordförande för Bohus-Surte vägförening 
fanns på plats när ortsmötet i Surte ägde rum i veckan som gick.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), 
redogjorde för några av de planer som finns för nya bostäder i 
Surte.
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STOR VÅRREA I BUTIKEN
Trumlad marksten grå  
21x14x5 körbar för bil!

MURAR, FONTÄNER
ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN

NU ÄR VI ÄVEN  
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR  
KEYSTONE MURSTENNYHET!

MEGA 
WALL 

799kr/m2

129kr/m2

ord.pris 949kr

BILLIGAST  
DEKORSTEN
Svart/vit sjösten 
(max 180kg) så långt lagret räcker!39kr

18 kg

 


