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Ortsutvecklingsmöte: Surte
Höst 2015

Datum och tid

2015-10-27, 19:00-21:05

Plats

Församlingshemmet, Surte

Presidium

Christina Oskarsson, ordförande
Rolf Engström, 1 :e vice ordförande
Maud Steen, 2:e vice ordförande

Sekreterare

Torbjörn Hall

Inbjudna

Charlott "Lotti" Klug, brotts- och säkerhetshandläggare
Stefan Hagman, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Rolf Gustavsson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Antal övriga
mötesdeltagare

40 personer
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Ortsutvecklingsmöte i Surte
Inledande presentation
Ordförande Christina Oskarsson hälsar alla välkomna. Presidiet och inbjudna gäster presenterar sig.

Brottsförebyggande arbete
Kommunens brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug är inbjuden för att berätta om
brottslighet och brottsförebyggande arbete i Ale i allmänhet och Surte i synnerhet.
I kommunens två större orter, Nödinge och Älvängen, anmäls de att flest brott är begångna. Surte
hamnar på femteplats på listan över antal polisanmälningar per ort. Vid en jämförelse mellan
januari-september 2014 med samma månader 2015 kan man se ett minskat antal polisanmälningar i
Surte (från 160 till 130).
Lotti upplyser också om vilka brottstyper som är vanligast, vilka åtgärder man själv kan vidta i det
förebyggande arbetet samt vart man ska vända sig om man själv är drabbad av brott (se bilaga 2 till
minnesanteckningarna för mer information).
Mötesdeltagarna diskuterar bl.a. om känslan av trygghet/otrygghet på olika platser i orten och
tänkbara förklaringar till minskad brottslighet i Surte.
Ordföranden Christina Oskarsson upplyser om nya samverkansavtalet med Polisen och ändrade
polisorganisationen som nu kommer att bli en samverkan mellan Ale och Kungälv. Hon upplyser
om förhoppningen att till vårens möte kommer någon som kan berätta mer om nya
polisorganisationen bjudas in.
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Svar på tidigare frågor
Christina Oskarsson redogör för inkomna svar på frågor som dels ställts inför kvällens möte dels
tidigare obesvarade frågor från föregående möten (se bilaga 1 till minnesanteckningarna för frågor
och svar).
I anslutning till detta diskuterar mötesdeltagarna följande frågor:
•
•

•

•

•

•

•

Bristen på lekplatser och tillgång till lekplatser tillhörande bostadsföreningar.
Kommer kommunen bygga en ny tennisbana?
o Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustafsson svarar att det inte
kommer att byggas en kommunal tennisbana den närmsta tiden.
Angående en fråga om smutsiga fasader på vissa fastigheter i centrum:
o Mötesordföranden svarar att kommunen har små möjligheter att åtgärda detta om
det inte är en kommunalt ägd fastighet.
Angående förskolor i Surte:
o Mötesordföranden svarar att vid Green Village ska det byggas en ny förskola och
det planeras även en förkola på Surte IP. Kultur- och fritidsnämndens och
utbildningsnämndens ordförande ska träffa föreningen på Surte IP och diskutera
hur man går vidare med planerna.
Angående önskemål om simhall i Surte - vilket skulle innebära att man kan ha en simhall i
norra delen av kommunen och en i södra delen:
o Kultur- och fritidsnämndens ordförande meddelar att kommunens simhall i
Skepplanda börjar bli till åren kommen och därför har man börjat utreda vilket
skick den är i. En simhall är en mycket kostsam investering och det finns i dagsläget
inga planer eller diskussioner om att bygga någon ny simhall någonstans i
kommunen. Vi får invänta resultatet av utredningen om simhallen i Skepplanda.
Vad ska hända med fastigheten söder om Surte hotell?
o Samhällsbyggnadsnämndens ordförande informerar att det är en privat fastighet.
Detaljplan reglerar att fastigheten inte kommer att användas för bostadsändamål.
Önskemål om aktivitetshus för ungdomar i Surte.
o Kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att närmsta ungdomsgård är i
Bohus och att det inte finns några planer på att bygga fler. Nämnden arbetar med
nya sätt att försöka hitta aktiviteter som ungdomarna själva är med och driver på
platser där ungdomarna befinner sig.

Information om planering av näridrottsplats i Surte samt Jennylundsområdets
utveckling
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Stefan Hagman är inbjuden att tala om planeringen av
nätidrottsplats i Surte samt Jennylundsområdets utveckling.
En näridrottsplats är en plats för spontanidrott. Att idrotta på en sådan plats förutsätter inte samma
krav på att aktiviteterna ska vara organiserat i en förenings regi. Vad en näridrottsplats i Surte skulle
kunna innehålla, var den skulle kunna vara placerad är frågor som kultur- och fritidsnämnden gärna
skulle vilja få in önskemål om från ortsborna. Alla förslag är välkomna: skicka ett e-post med
förslag och ideer till alefritid@ale.se.
Mötesdeltagare diskuterar möjlighet att samarbeta tillsammans med Bohus för att hitta lösningar.
En åhörare nämner att befintliga boulebanan redan idag används som en inofficiell nätidrottsplats.
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Den placeringen skulle kunna vara aktuell för placering av kommunens näridrottsplats. En annan
kommenterar att Surte IS har skissat på en plan och skickat in till kommunen.
En åhörare undrar om näridrottsplatsen avser att även täcka Bohus behov eller enbart rikta sig till
Surte varpå kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att den är tänkt att rikta sig till Surte.
Stefan Hagman redogör för utvecklingen av Jennylundsområdet i Bohus som är tänkt att bli ett
evenemangsområde:
•
•
•
•
•

Sedan tidigare finns ett fattat beslut om utomhusfriidrottsområde med invigning 2017.
På senaste fullmäktige beslutade kommunen om ett nytt ridhus.
Ale Arena fums där sedan tidigare.
Säkra ridvägar börjar där.
Upprustning av elljusspåret ska genomföras

Nya frågor och önskemål
Fråga: Vad görs åt den stökiga bilskroten?

Svar: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande meddelar att det krävs miljötillstånd för att upprätta
en skrot. Kommunen tar med sig frågan.
Fråga: Det känns osäkert och otryggt att gå på gång- och cykelbana (GC-bana). Cyklister
kommer i hög hastighet och bilar parkerar på den.

Svar: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar att det är bägge parter som måste ta ansvar på
en GC-bana och i hög grad är det sunt förnuft på trafikleden som gäller. Parkera bilar på GC-bana
är givetvis inte tillåtet.
Fråga: På Glasbruksmuseets parkering fanns tidigare belysning som man tog ner i samband
med utbyggnaden av E45:an. Likaså fanns det två bruna skyltar (en söder om och en norr om)
som skyltade till glasbruksmuseet. Dessa är också nedtagna och har inte satts upp.
Frågeställaren önskar få tillbaka belysningen på parkeringen och de två bruna skyltarna samt
underrättas när svar från förvaltningen inkommer.

Svar: Kommunen tar med sig frågan.
Fråga: Vad finns för planer för gamla brandstationen?

Svar: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar att det förr fanns planer på nytt hus men att
han är osäker på vad det fums för aktuella planer.
Fråga: Det saknas belysning vid sophanteringen/återvinningssortering vid gamla
brandstationen. Önskemål att belysning ordnas.
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Svar: Kommunen tar med sig frågan.
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BILAGA 1 TILL MINNESANTECKNINGAR

Ortsutvecklingsmöte: Surte
Höst 2015

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Surte
Datum

Ärende/fråga

Frågan besvaras av

Status/svar

2014-10-09

När kommer Skyltar på
Granhäcksvägen som visar att den är
enkelriktad? (Vilken del av vägen gäller
det?)

Besvarad av sektor
samhällsbyggnad

Skyltning på Grangärdesvägen
kommer upp inom kort. Skyltningen
kommer att bli enligt den lokala
trafikföreskriften där sträckan mellan
Granhäcksvägen och Skolvägen är
enkelriktad.

2015-04-29

Vad ska hända med fastigheten söder
om Surte hotell?

Sektor
samhällsbyggnad

Detta är en privat fastighet.
Detaljplan reglerar att fastigheten inte
kommer att användas för
bostadsändamål.

Frågan besvarad av
samhällsbyggnadsnämndens
ordförande på
mötet 2015-10-27
2015-04-29

Angående tennisplanen: Det senaste
arrendeavtalet har nyss gått ut och
ersatts av ett ettårigt. Varför? Kommer
det gamla avtalet att förlängas och i så
fall hur långt? Kommer ny plats för
tennisplan att erbjudas?

Se1rte1: ttcb:i:letliflg,
kultm och. fritid.
Besvarad av sektor
kommunstyrelsen

Det är riktigt att avtalet gått ut efter
25 år. Nu har Ale kommun planer på
förtätning och förändring av
kommunal mark som har centrala
lägen i våra stationssamhällen.
Beroende på detta vill Ale kommun
inte binda sig på längre avtal.
Ale kommun har erbjudit
tennisklubben i fråga ett ettårigt avtal
med möjlighet till förlängning. Att
erbjuda tennisklubben ny plats är inte

Plats för anteckningar
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aktuellt då de inte är uppsagda, avtalet
har gått ut och förslag på förlängning
har erbjudits.
2015-04-23

Vad ska göras åt bristen på lekplatser i
Surte?

i!iektef ateildoiag,
kultur och fritid.

Vi har emottagit dina synpunkter ang
bristen på lekplatser i Surte.

Besvarad av sektor
samhällsbyggnad.

Ale kommun arbetar aktivt för att
skapa säkra och attraktiva lekplatser
för barnen. Idag finns det totalt 17
lekplatser i kommunen varav 2
stycken finns i Surte.
Samhällsbyggnadssektorn genom
gata/parkenheten ansvarar för driften
av de kommunala lekplatserna som
finns på allmän platsmark inom
kommunen.
Fler lekplatser leder till att den
begränsade budgeten för underhåll av
lekplatserna måste fördelas på
ytterligare objekt och platser. I
dagsläget är inte detta någon
prioriterad fråga och i valet att
tillskapa nya lekplatser eller att vårda
och utveckla de befintliga har vi valt
det senare alternativet.
I samband med framtagandet av
översiktsplaner, detaljplaner etc. kan
kommuninvånama i samrådskedena
lämna synpunkter och önskemål om
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den framtida markanvändningen i
kommunen.
2015-10-27

Vad görs åt den stökiga bilskroten?

Skickas till sektor
samhällsbyggnad

2015-10-27

På Glasbruksmuseets parkering fanns
tidigare belysning som man tog ner i
samband med utbyggnaden av E45:an.
Likaså fanns det två bruna skyltar (en
söder om och en norr om) som
skyltade till glasbruksmuseet. Dessa är
också nedtagna och har inte satts upp.
Frågeställaren önskar få tillbaka
belysningen på parkeringen och de två
bruna skyltarna samt underrättas när
svar från förvaltningen inkommer.

Skickas till sektor
samhällsbyggnad

2015-10-27

Vad finns för planer för gamla
brandstationen?

Skickas till sektor
samhällsbyggnad

2015-10-27

Det saknas belysning vid
sophanteringen/ återvinningssortering

Skickas till sektor
samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande meddelar att det
krävs miljötillstånd för att
upprätta en skrot.
Kommunen tar med sig
frågan.

Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande svarar att det
förr fanns planer på nytt
hus men att han är osäker
på vad det finns för aktuella
planer.
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vid gamla brandstationen. Önskemål att
belysning ordnas

