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Passa på att besöka  
ditt lokala elbolag!  
Vi visar upp vår verksamhet  
för både stora och små.

Ställ frågor om el  

och elnät eller kanske  

solcellsproduktion! 

Vi bjuder på  
korv med bröd  

och ansiktsmålning  
för den som vågar…

Spana in vår bandvagn, åk skylift,prova på att klättra i stolpe, delta i vår  teckningstävling  
eller gå vår  

tipspromenad.

Lördagen den 
6 september 
kl 11.00–14.00 

ÖPPET 
HUS

Välkommen på

Framtid i Ale presenterade planer på bland annat ett nytt kommunhus i Bohus. John Johansson och 
Mattias Björling tittade engagerat på Tyrone Hanssons ritningar utanför Coop i Surte.

Talar framtid 
i Surte-Bohus

Rose-Marie Fihn  
16 på regionlistan

Ulrik Hammar 
1 på regionlistan

Folkpartiet 
sätter 

sjukvården 
främst!

SURTE. Nybildade Fram-
tid i Ale gör sin första 
valrörelse.

Stort fokus har lagts i 
den södra kommunde-
len.

I helgen presentera-
des konkreta skisser på 
ett nytt kommunhus i 
Bohus.

  

– Vi blir enormt positivt 
bemötta och det känns som 
att invånarna i Surte-Bohus 
känner sig lite utanför. Det 
fi nns en uppgivenhet här 
nere och de fl esta undrar vad 

kommunen planerar att läg-
ga ned härnäst. Jag gillar inte 
det, särskilt inte med tanke 
på att alla partier pratar om 
att ”hela Ale ska leva”. Det är 
upp till bevis nu, säger Fram-
tid i Ales partiledare, Tyro-
ne Hansson och fortsätter:

– Frågan om ett nytt kom-
munhus är ett bra exempel 
och en unik chans att verk-
ligen visa att Surte-Bohus är 
viktiga samhällen i Ale. En 
samlad kommunadministra-
tion skulle underlätta led-
ningen, effektivisera arbetet 
och sänka kostnaderna. Ett 
kommunhus ska vara till-
gängligt och då placeras det 
överlägset bäst i Bohus, dels 
för att många alebor passerar 

där varje dag dels ur rekryte-
ringssynpunkt. Bohus är en 
knutpunkt för kollektivtrafi -
ken från tre håll.

Partiets idé är att bygga 
om och till befi ntliga Bohus 
centrum och dessutom göra 
en tillbyggnad för handel.

– Delar av den befi ntliga 
verksamheten behöver kan-
ske fl yttas ut för att ge plats 
åt kommunadministratio-
nen. Vi tog hjälp av arkitekt 
Olle Skoglund för att visa 
på möjligheten, berättar 
Hansson.

Alebyggen äger
Ur ekonomisk synvinkel 
fi nns det dessutom en plus-
effekt av att Alebyggen äger 
Bohus centrum.

– Det skulle ge bolaget 
lite råg i ryggen och kanske 
bidra till att fl er nödvändiga 
bostadsprojekt kan komma 
igång. Vi har utgått från 
att kommunhuset behöver 
6000 kvm, vilket kräver en 
ombyggnad av befi ntlig cen-
trumanläggning – och det är 
fullt möjligt.

Responsen lät inte vänta 
på sig. Utanför Coop i Surte 
var det många som ville prata 
framtid med partiets repre-
sentanter.

–   Jag tror att det här är 
vad södra Ale behöver för att 
bli en mer aktiv del i kom-
munen. Vi får inte glömma 
att många Surte- och Bo-
husbor idag handlar utanför 
kommunen. Att få denna 
kommundel att bli mer ”Ale” 
skulle betyda mycket för den 
lokala handeln, men då mås-
te vi skapa förutsättningar 
för den. En stor arbetsplats 
som ett kommunhus är ett 
sådant initiativ, säger Hans-
son.

En person ropar spontant.
– Du är den första som 

säger att Nödinge och Äl-
vängen överlever utan ett 
kommunhus. Stå på dig! Vi 
behöver en satsning här!

F
O

T
O

: 
A

L
L
A

N
 K

A
R

L
S
S
S
O

N

– Nya partiet presenterar planer

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


