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Datum och tid 2013-04-09, 19:00-21:00 

Plats Surte Glasbruksmuseum, Surte 

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

Sekreterare Gun-Britt Bjerstaf 

Inbjudna Jan A Pressfeldt, samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande 

Boel Holgersson, omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande 

Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande 

Antal övriga mötesdeltagare 60 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Surte 

Inledande presentation 

Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade de inbjudna gästerna: Boel 
Holgersson, ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, som skall tala om vad som 
är på gång inom äldreomsorgen och Jan A Pressfeldt, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden, som ska berätta om byggen och planeringar. Mikael Berglund, 
kommunstyrelsens ordförande, kommer liksom de övriga inbjudna att besvara frågor som 
uppkommer under mötet. 

Föregående mötesanteckningar 

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

Svar på tidigare frågor 

Ordföranden läste upp svaren på frågor som uppkommit från tidigare möten 2012-04-10 och 
2012-11-08. Svaren finns också att läsa på Ales hemsida och kommer att finnas i pappersform 
på biblioteket i Surte.  

Nya ärenden vid dagens möte 

Jan A Pressfeldt inledde med att tala om att Ale kommun nu går från ett skede till ett annat 
och att pendeltåg, bussar och motorvägar nu ger nya förutsättningar för att bo och leva i Ale. 
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Därefter informerade han om planerna på ”The Green Village” i Surte där man planerar att 
bygga bl.a. radhuslägenheter. Jan A Pressfeldt informerade också om planerna för Surte Torg 
och visade bilder på hur det kan komma att se ut. Ambitionen är att skapa ett offentligt rum 
som alla kan trivas i. Vad gäller Fågeldammarna så har förbättringar gjorts och bl.a. har man 
satt upp nya staket. 

Frågor till Jan A Pressfeldt: 

Det är problem med parkerade bilar längs Alekärrsvägen vid Fridhem vilket gör att t.ex. 
utryckningsfordon kan få svårt att komma fram. Kanske skylt med tidsbegränsad parkering 
kan vara bra. Vad göra? Frågan går vidare till berörd instans. 

Dammsäkerhet – det är viktigt att åtgärda säkerheten vid Baddammen.  

Klagomål på mycket grus på vägarna. Svar direkt: Gruset skall vara borttaget senast vid slutet 
av maj månad. 

Återvinningscentralerna har dålig belysning. Vem ansvarar? Svar direkt: Det är ingen 
kommunal angelägenhet men frågan går vidare till annan instans. 

Vid norra Surtes busshållplats står betonggrisar som hamnat i diket. Åtgärd bör göras med 
staket eller dyl. Frågan går vidare till berörd instans. 

Jan A Pressfeldt skall inom snar framtid ha samtal med Trafikverket och kommer då att ta upp 
aktuella frågor bl.a. från detta möte. 

Ordföranden tackade Jan A Pressfeldt för informationen. 

Boel Holgersson informerade om äldreomsorgen och dess olika typer av boenden t.ex. vård- 
och omsorgsboende och trygghetsboende. Hon berättade också om hemtjänsten och att man 
där infört ”Kundval” där man kan välja vem som skall utföra hemtjänsten Ale kommun eller 
Flexiassistans. Detta efter ett biståndsbeslut. Boel Holgersson berättade också om boendet i 
Brattåsvillan. På frågan hur ungdomar kan vara med och påverka t ex fritidsaktiviteter i Ale 
kommun informerade Boel Holgersson om Ungdomsrådet och Ale Påverkanstorg.  

Ordföranden tackade Boel Holgersson för informationen. 

Nya frågor och önskemål 

Gräsmattan mellan Konsum och riksväg 45 är förorenad av hundar. Fler ”papperskorgar” 
behövs.  

Vilken typ av bebyggelse planeras vid Brattåsberget? Svar direkt från Mikael Berglund: Det är 
en privat markägare som planerar gles villabebyggelse med bevarande av träd m.m. Detaljplan 
kommer att ställas ut så man har möjlighet att ha synpunkter. 

Trottoarer där man både går och cyklar bör delas upp och markeras för att undvika krockar. 
Kan detta åtgärdas? 
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Skyltning i och till Surte är dålig. Svar direkt från Mikael Berglund: Genomgång av skyltningen 
i kommunen är gjord och åtgärd ska ske under sommaren. 

Tiderna för buss- och tågtrafiken stämmer dåligt och bör justeras.  

Det är dyrare att resa inom Ale än inom Göteborg. Mikael Berglund svarar: Biljettsystemet 
utreds av Västtrafik för att man ska få ett mer enhetligt system. Vi bevakar detta och bjuder in 
en representant från Västtrafik när utredningen är klar. 

Belysning saknas utanför Glasbruksmuséet. Vem ansvarar? 

Ljussignalerna i Surte vid blomsteraffären behöver synkroniseras. 

Hus som brunnit snett emot gamla brandstationen;  tomten behöver städas upp. 

Nästa ortsutvecklingsmöte kommer att äga rum 23 oktober i Församlingshemmet. 

 

 

 

 

 

 

Börje Ohlsson   Gun-Britt Bjerstaf 

Ordförande    Sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 
Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet 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 

2013-04-09 

 

 

 

Problem med parkerade bilar längs 
Alekärrsvägen vid Fridhem vilket 
gör att t ex utryckningsfordon kan 
få svårt att komma fram. Kanske 
skylt med tidsbegränsad parkering 
kan vara bra. Måste åtgärdas. 
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2013-04-09 Dammsäkerhet, viktigt att åtgärda 
säkerheten vid Baddammen. 

   

2013-04-09 Återvinningscentralerna har dålig 
belysning. Frågan går vidare till 
berörd instans. 

   

2013-04-09 Vid norra Surtes busshållplats står 
betonggrisar som hamnat i diket. 
Åtgärd bör göras med staket eller 
dyl. 

   

2013-04-09 Gräsmattan mellan Konsum och 
riksväg 45 är förorenad av hundar. 
Fler ”papperskorgar” behövs. 

   

2013-04-09 Trottoarer där man både går och 
cyklar bör delas upp och markeras 
för att undvika krockar. 

   

2013-04-09 Tiderna för buss- och tågtrafik 
stämmer dåligt och bör justeras. 
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2013-04-09 Belysning saknas utanför 
Glasbruksmuséet bör åtgärdas. 

   

2013-04-09 Ljussignalerna i Surte vid 
blomsteraffären behöver 
synkroniseras. 

   

2013-04-09 Privat hus som brunnit, snett emot 
gamla brandstationen; tomten 
behöver städas upp 

   

 


