MINNESANTECKNINGAR 1(6)
Ortsutvecklingsmöte Surte
Vår 2014

Datum och tid

2014-04-15, 19:00-21:00

Plats

Surte församlingshem, Surte

Presidium

Börje Ohlsson, ordförande
Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande

Sekreterare

Jan-Åke Lindberg

Inbjudna

Mikael Berglund, kommunalråd
Paula Örn, oppositionsråd
Jan A Pressfeldt, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande.
Per Persson, bredbandssamordnare
Mikael Andersson, ordförande i vägföreningen
Surte-Bohus

Antal övriga mötesdeltagare

c 70 personer

Ortsutvecklingsmöte i Surte
Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade
presidiet och inbjudna gäster:
Mikael Berglund, kommunalråd
Paula Örn, kommunalråd, opposition
Jan A Pressfeldt, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Per Persson, bredbandssamordnare
Mikael Andersson, ordförande i vägföreningen Surte-Bohus

Föregående mötesanteckningar
Protokoll från föregående möte finns utlagt på kommunens hemsida www.ale.se och
på biblioteket.
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Svar på tidigare frågor
Svaren på frågor från förra mötet finns dels på kommunens hemsida, dels på biblioteket.
Dessutom har kort innan dagens möte kommit tre svar från Sektor Utbildning Kultur och
Fritid:
Angående belysning: Kultur-och fritidsverksamheten har nu fått en offert på vad det skulle
kosta att installera tre belysningspunkter på platsen som avses i er fråga. Det tillkommer
verksamheten att ombesörja kostnaden av en sådan investering. I det här fallet är det en
kostnad som kommer att belasta Glasbruksmuseets budget. Detta gör att vi måste beakta
konsekvenser för museiverksamheten innan eventuellt beslut fattas.

Angående tippat asfalt och grus: Kultur-och fritid har blivit informerade av sektor
samhällsplanering att asfalt och grus nu är bortforslat.

Angående samlingslokal i Surte: Lokalen ägs av Balder och är inte godkänt ur brand och
utrymningssynpunkt. Detta gör att lokalen inte går att hyra ut. Bokning av lokaler går via
kommunens fritidskontor och vi ber att få hänvisa till den möjligheten i avvaktan på vad en
översyn av kostnader för åtgärder kommer att hamna på.

Nya ärenden vid dagens möte
Per Persson informerade om bredband via fibernät. ADSL (bredband via telefonnätet) har
begränsningar om man bor långt från sin telestation. Mobilt bredband kräver bra
”radiotäckning.” Utbyggnadsplanerna för fibernät är ett så kallat Leader-projekt gemensamt
för Ale och Lilla Edet. Varför fiber? -Belastningen på internet blir större och större och fiber
klarar det bättre än ovanstående två. Persson beskrev också kortfattat hur fibernätsutbyggnad
rent tekniskt går till.

Mikael Andersson, ordförande i vägföreningen: Föreningen har 2065 andelsägare.
Hundtoaletter, som det kommit frågor om, är inte en fråga för vägföreningen.(En kvinna på
kommunen Samh byggnad m utl namn
Frågor har också kommit om skyltningen till bland annat Surtesjön, fågeldammarna och
Glasbruksmuseet. Trafikverket äger E45, så där är det omöjligt, men däremot på lokalvägen.
Detta tas upp som en ny fråga från dagens möte.
Samarbetet mellan vägföreningen och kommunen blir allt bättre och man ska kunna få
snabbare svar på frågor om åtgärder på gator och vägar. Förberedelser pågår för att kunna
bygga en gångbana längs Nordgärdesvägen.
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Frågor kom upp om olaglig parkering på gångbanan längs Göteborgsvägen utanför Konsum.
Även Keillers väg kom upp. Svar gavs att gatan ska förbättras när Green Village är
färdigbyggt, för att inte gatan ska köras sönder av byggfordon. Mötesdeltagare: En brandpost
på nedre delen av gatan har man lagt asfalt över.
Synpunkter på den stora höjningen av avgiften de senaste två åren. De besvarades med att det
är årsmötet som beslutar om avgiften.
Mikael Andersson kan nås på e-postadress mikael.andersson@skanska.se

Jan A Pressfeldt visade kartor över samhället med olika bullernivåer inritade. Vissa zoner får
inte bebyggas, vilket är hämmande för Surtes expansion. Som pilotfall drivs nu ett planerat
bygge på platsen för gamla brandstationen på Göteborgsvägen. Rättslig prövning mot
länsstyrelsen pågår. Skoglunds projekt söder om skolan visades. ”Utredning ” pågår. Andra
pågående projekt: Keillers park. Trädgårdsvägen. Ormen långe. BRF Granhäcksvägen,
utbyggnad. Konsum. Brattåsberget.
Fråga från en boende längst i södra delen av samhället: Varför kan inte bussarna, åtminstone
några, gå in till Gamlestan? Boende längst söder har lång väg åt fel håll för att komma till
pendelstationen.
Ett tack framfördes till samhällsbyggnadsnämndens ordförande för att bänkarna på väg till
Surtesjön är ordnade.
Frågan kom upp igen om att ordna belysning vid återvinningsplatsen bakom gamla
brandstationen på Göteborgsvägen.
Mötesdeltagare: Varför är intresset så dåligt för Green Village? Pressfeldt: Byggarna måste
bygga vad kunderna vill ha.
Mötesdeltagare: Anledningen till svårsålda nybyggen i Surte är att kommunen bara satsar i
Nödinge och Älvängen! Pressfeldt: Kommunen lägger inte mer pengar där men det byggs mer
där.
Vad händer med bensinstation i norra Surte? Pressfeldt: Bygglovsansökan är på väg.
Paula Örn och Mikael Berglund om satsningen I Ales skolor vill vi lära oss mer. En
partiövergripande satsning. Två partier står dock utanför, Sverigedemokraterna och
Aledemokraterna. Avsikten är att bygga underifrån, från förskola upp genom grundskolan.
Elever och lärare ska engageras i arbetet. Fem olika fokusområden: Hur dra nytta av andra
skolors framsteg? Digitala lärresurser. Psykosocial arbetsmiljö för lärarna och därmed också
för eleverna. Hur utnyttja resurserna på bästa sätt? Utgå från dagens kunskapsläge –
vetenskaplig grund.
Diskussionen efter presentationen blev livfull. Synpunkter framfördes om att föräldrar borde
engageras tidigt i processen, inte i ett senare skede som planeringen ser ut nu. Dessutom
vikten av att föräldrar prioriterar skolan.
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Fråga: Är det bra att sätta cheferna som samtalsledare. Örn: Grupperna leds inte av den egna
chefen.

Övriga frågor:
En bänk mellan pendelstationen och grillplatsen vid älven önskas.

Nya frågor och önskemål
Se ovanstående del av minnesanteckningarna!

Börje Ohlsson

Jan-Åke Lindberg

Ordförande

Sekreterare
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Bilaga till minnesanteckningar
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Surte 2014-04-07
Datum

Ärende/Fråga

När ställdes
frågan?

Generellt gäller att samtliga
förvaltningar och ansvariga
delges frågan genom protokollet

2014-04-15

Kan man ordna skyltning till
Glasbruksmuséet och Surtesjön?

2014-04-15

Vad görs åt olaglig parkering på
Sektor
gångbanan längs Göteborgsvägen samhällsbyggnad.
utanför Konsum, särskilt på
eftermiddagar?

2013-04-15

Keillers väg: En brandpost på
Sektor
nedre delen av gatan har man lagt samhällsbyggnad.
asfalt över.
Vägföreningen
Surte-Bohus

2014-04-15

Varför kan inte bussarna,
åtminstone några, gå in till
Gamlestan? Boende längst söder
har lång väg åt fel håll för att
komma till pendelstationen.

Ärendet
besvaras av

Sektor
samhällsbyggnad

Sektor
samhällsbyggnad.
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2014-04-15

Frågan kom upp igen om att
ordna belysning vid
återvinningsplatsen bakom gamla
brandstationen på
Göteborgsvägen.

Sektor
samhällsbyggnad.

2014-04-15

En bänk mellan pendelstationen
och grillplatsen vid älven önskas.

Sektor
samhällsbyggnad.
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