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Datum och tid 2015-04-29, 19:00-21:00 

Plats Surte församlingshem, Surte. 

Presidium Christina Oskarsson, ordförande 
Rolf Engström, 1:e vice ordförande. 
 

Sekreterare Jan-Åke Lindberg. 

Inbjudna gäster Aida Karimli, Webfab Ale i Surte. 

Dennis Ljunggren, ordförande i 
Utbildningsnämnden. 

Pernilla Rokosa, enhetschef infrastruktur och 
Jonathan Dahl, projektledare. 

Rolf Gustavsson, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Antal övriga mötesdeltagare Cirka 40 personer. 

Ortsutvecklingsmöte i Surte 
Inledande presentation: Ordförande Christina Oskarsson hälsade välkommen och 
presenterade presidiet och inbjudna gäster.  

 

Föregående mötesanteckningar 
Protokoll från föregående möte finns utlagt på kommunens hemsida www.ale.se.  

Svar på tidigare frågor 
 Svaren på frågor från förra mötet finns dels på kommunens hemsida, dels på biblioteket. 

Nya ärenden vid dagens möte 
Aida Karimli berättade om Webfab, ett samarbete mellan Surte åkeri och Ale kommun, som 
pågått i ungefär ett år och som ska stimulera nyföretagande i Ale. Surte har ett perfekt läge för 
företagskluster i och med närheten till Göteborg och Företagshuset i Gamlestaden. 
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Aida Karimli berättade också om de planer som finns för att stimulera turistnäringen i 
kommunen.  

Slutligen beskrev Aida Karimli hur man går tillväga om man vill starta ett nytt företag med 
hjälp av Webfab 

 

 

Dennis Ljunggren informerade om de två förskolorna i Surte, Nordgärdets förskola och Surte 
förskola, och deras respektive storlek, pedagogiska inriktning, och personalsammansättning. 

Dennis pratade också om den mat som serveras. Man försöker använda så mycket ekologiska 
råvaror som möjligt. 

Framtid: Nordgärdets förskola ska ersättas och en ny, med sex avdelningar, ska byggas på 
halva grusplanen vid Surte idrottsplats. 

Dessutom ska en ”tillfällig” förskola byggas vid Green Village. Tillfällig betyder att man räknar 
med verksamhet i upp till femton år, men lokalerna kommer att vara fullgoda, inte ”baracker.” 

Fråga från mötesdeltagare: Vad ska händ med nuvarande Nordgärdets lokaler? Dennis 
Ljunggren svarade att kommunen har inga andra planer än att den inte ska vara förskola. 

Synpunkt från mötesdeltagare: Det nya läget är väldigt nära vägen. Rolf Gustafsson 
kommenterade att det är svårt att bygga om en förskola om man samtidigt måste ha 
verksamhet kvar i den. 

Fråga från mötesdeltagare: Vad händer med fotbollsklubben?  Dennis Ljunggren: Vi frågade 
klubben för drygt ett år sedan och fick svaret att det räcker med den yta som finns kvar på 
idrottsplatsen. Situationen är kanske en annan idag men Surte idrottssällskap ska få yttra sig 
om byggnadsplanerna. 

Synpunkt från mötesdeltagare: Även i Bohus, på Jennylund, kommer fotbollsplaner att tas i 
anspråk för annat, nämligen en friidrottshall. 

Ytterligare synpunkt: Nedanför skolan finns ett område som skulle kunna användas. Dennis 
Ljunggren svarade att det kanske är mark som kommunen inte äger. 

Dennis Ljunggren fortsatte med att berätta om Surteskolan. Skolan har mycket bra resultat på 
frågor i en elevenkät, jämfört med Ale totalt och med GRs, Göteborgsregionens, skolor totalt. 
Dennis Ljunggren visade också glädjande siffror från enkätsvaren. 

Rolf Gustavsson beskrev gången från en nämnds idéer om var man skulle vilja bygga till 
exempel en förskola, till dess att byggstart kan ske, eller varför den inte kan byggas just där 
man hade föreslagit. 
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Rolf Gustavsson pratade sedan om kommunens övertagande av vägar i tätorten. Egentligen 
finns nu en lag som säger att de vägar som används gemensamt ska skötas av kommunen. 
Detta gäller när man upprättar nya detaljplaner. 

Jonathan Dahl, projektledare med ansvar för övergången till kommunalt huvudmannaskap, 
informerade ytterligare: Det handlar om sex mil väg. Kommunen tänker börja i Älvängen och 
Nödinge som är prioriterade orter. Därefter kommer man att ta vägföreningarna en efter en i 
storleksordning, de största först. Bohus Surte vägförening är den största av dessa. Michael 
Fischer från Bohus Surte vägförening, klargjorde att medlemmarna får avgöra om man vill att 
kommunen ska ta över, men styrelsen är idag positiv till detta. Detaljplanerna tar cirka två år 
vardera och det finns åtta detaljplaner, men man hoppas kunna lösa allt övertagande på cirka 
tio år. Vägarna måsta vara i ett visst bra skick för att inte kostnaden ska bli för hög för 
kommunen. Hittills är Nödinges och Älvängens vägar inventerade. Standarden är ganska god 
jämfört med i andra kommuner. Upprustningskostnaden inför övertagandet beräknas kosta 
cirka 22 miljoner. Kommunen och vägföreningarna delar. En finansieringsform kan vara att 
föreningarnas medlemmar betalar cirka tre årsavgifter, för att därefter inte behöva betala 
årsavgifter, eftersom skattemedel kommer att finansiera. Övriga kostnader står kommunen 
för. 

 Inför kaffepausen framförde mötets näst yngsta deltagare, Bianca Gustafsson Poulas, fyra och 
ett halvt år, ett budskap: Hon hälsade alla människor välkomna till Surte!. 

 

 

Svar på nyss inkomna frågor 

1 Har samtliga ägare av fastigheter, vilkas tomtmark gränsar till Göteborgsvägen i Södra 
Surte, enligt kommunens uppfattning rätt att få en skriftlig offert från IP-Only med 
uppgift om kostnaden för fastighetens anslutning med en fiber-kabel till Ale Stadsnät?  

Svar har kommit: Ale stadsnät är en privat aktör som har gått ut med ett erbjudande 
enligt deras eget urval. 

2 Angående bristen på lekplatser i Surte. Inget svar har kommit från 
samhällsbyggnadsnämnden. Rolf Gustavsson kommenterade ändå att även om 
Älvängen och Nödinge är prioriterade orter, ska ingen lämnas helt utan satsningar. 

Dennis Ljunggren: Kommunen planerar att bygga en näridrottsplats i Surte precis som 
har skett i Nödinge och Älvängen. Christina Oskarsson tillade att utformning och 
placering ska bestämmas i samråd med föreningarna. 
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Christina Oskarsson har fått in några önskemål om programpunkter till höstens 
ortsutvecklingsmöte:  

1 Trygghetsfrågor med Lottie Klug.  

2 Den riskabla cykelbanan längs Göteborgsvägen.   

3     Klotter. 

En mötesdeltagare ställde frågan: Vad ska hända med fastigheten söder om Surte 
hotell? 

En annan frågade om 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? 

 

 

 

Nya frågor och önskemål 
Se bilaga! 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson   Jan-Åke Lindberg 

Ordförande    sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Surte 
Datum  

När ställdes 
frågan? 

 

Ärende/Fråga 

Generellt gäller att samtliga 
förvaltningar och ansvariga 
delges frågan genom protokollet 

Ärendet 
besvaras av 

Status/Svar Plats för anteckningar 

2014-10-09 

 

 

 

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

Sektor 
samhällsbyggnad.  

  

2015-04-29 

 

Vad ska hända med fastigheten 
söder om Surte hotell? 

Sektor 
samhällsbyggnad. 

  

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? 

Sektor utbildning, 
kultur och fritid. 

  

 
 

Vad ska göras åt bristen på 
lekplatser i Surte? 
 

Sektor utbildning, 
kultur och fritid. 
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