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Datum och tid 2016-04-14, 19:00-21:00 

Plats Surte församlingshem, Surte. 

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

Sekreterare Jan-Åke Lindberg. 

Inbjudna gäster Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef, 
Kungälv Ale. 

Björn Järbur, kommunchef. 

Paula Örn, KS ordf. 

Mikael Berglund, KS vice ordf. 

Rolf Gustavsson, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Antal övriga mötesdeltagare Cirka 70 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.  

Nya ärenden vid dagens möte 
INFORMATION OM DEN NYA POLISORGANISATIONEN 

Lokalpolisområdeschef Teodor Smedius presenterade sig själv och beskrev den nya 
polisorganisationen i landet. Tidigare var polisen uppdelad på flera myndigheter. Numera, 
sedan ett år, har vi en enda polismyndighet. 

Vad innebär reformen för övrigt? Vi har en rikspolischef.  Landet är delat i sju polisregioner. 
Vi tillhör region väst, som består Västra Götaland och Halland. I regionen finns fem 
polisområden. I vårt polisområde finns fem lokalpolisområden. 

http://www.ale.se/
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Huvudsyfte: Polisen ska komma närmare medborgarna. Ett telefonnummer finns, som gäller i 
hela landet: 114 14. Polisstationer har lagts ner på många orter de senaste tjugo åren.  Lika 
många kommer inte att återöppnas men polisen ska synas mer. Smedius hävdar att Kungälv 
Ale kommer i ett bättre läge nu. Cirka 70 poliser och ett par civilanställda tillhör 
lokalpolisområdet. Även utredningar av lokala brott sker nu i lokalpolisområdet och är inte 
centraliserade till Göteborg. Polisen ska också bli bättre på att berätta vad man gör. Så 
småningom kommer ett telefonnummer till den lokala polisen, men det kommer att ta några 
månader. Polisen ska också bli bättre på att samverka med andra rättsvårdande myndigheter 
bland andra kommun, skola och sjukvård. Likaså på att ta in medborgarnas syn på hur 
situationen är i lokalsamhället. Polis och kommun ska också tillsammans ge löften om några 
problem(områden) till exempel störande mopedåkning som ska prioriteras under det 
kommande året och dessutom med jämna mellanrum berätta hur arbetet med dem går. Den 
patrullerande verksamheten ska koncentreras till de lokala områden där problem finns just för 
tillfället. Därför är det viktigt att medborgarnas åsikter om detta kommer fram.   

Några åsikter kom direkt under mötet: Avsaknaden av polisstation som kanske skulle kunna 
delvis ersättas av polisens rullande station. Riskerna med delad gång- och cykelbana. Smedius 
lovade att husbilspolisstationen kommer att synas då och då i kommunen. 

INFORMATION OM NYA BOSTÄDER 

Information om det brådskande behovet av nya bostäder i kommunen inleddes av Paula Örn 
som berättade att alla partier utom Sverigedemokraterna deltar i arbetet. 

Björn Järbur fortsatte informationen: 180000 personer sökte asyl i Sverige förra året. Från och 
med årsskiftet bestämmer Migrationsverket antalet personer till respektive kommun och 
Länsstyrelsen gör beräkningen. Under 2016 ska Ale ta emot 98 personer. Där ingår inte de 
ensamkommande barn, totalt 115 stycken som kommunen har ansvar för, beräknat den siste 
december 2015, inte heller de personer som ordnat eget boende. 

Sannolikt kommer 200 personer att anvisas till Ale år 2017, och 200 år 2018. 

Mikael Berglund fortsatte informationen: Deltagande partier är överens om att flera mindre 
enheter är bättre än få stora. Alla orter ska dela på ansvaret. Om möjligt ska man också bygga 
för flera boendekategorier. Hittills identifierade platser ska redovisas på respektive 
ortsutvecklingsmöte. Den redovisningen görs därför nu på ortsutvecklingsmötet här ikväll. 
Hittills redovisas enbart kommunägd mark. En del kanske inte kan användas mark av olika 
skäl. Finns privatägd mark som kan användas?  

Kommunen har inventerat tänkbara byggplatser och använt som kriterium 1: Kommunägd 
och samhällsnära mark.  

En karta över antalet platser på de olika orterna i kommunen visades. 

Surtes identifierade områden visades också på en karta. De är:  

1 Norr om disponentvillan. 

2 Norr om Glasbruksmuseet. 
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3 Ytan i hörnet mellan Bruksvägen och  Egnahemsvägen.  

4 Väster om  korset Egnahemsvägen - Klevavägen. 

5 Grusplanen på IP.   

6  Öster om Grangärdesvägen - norr om Bruksvägen. 

Synpunkter på de olika områdena kan lämnas till Kontaktcenter kommun@ale.se 

 

VILKA BOSTADSALTALTERNATIV FINNS?   

Permanenta bostäder 

Modulbostäder 

Mobila lösningar (tillfälliga lokaler liknande de som till exempel används vid skolor och 
förskolor.) 

TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV 

Reglerna för detta presenterades kortfattat.  

BOSTADSETABLERING – VOLYM 

50-65 lägenheter 

BOSTADSPLANERING I ALE 

Man räknar med 12000 nya invånare i Ale de närmaste tio åren. Planeringen för dessa 
invånares bostäder går vidare förutom de för nyanlända. 

FRÅGOR SOM KOM UPP UNDER MÖTET  

Besvarades delvis av Paula Örn, Mikael Berglund och Björn Järbur. 

Fastigheten söder om blomsteraffären står tom. Äger kommunen den? 

Hur hitta arbetskraft till allt byggande? 

Ljudnivån vid hotellet? Ljudnivån skulle mätas av Trafikverket, sades det för flera år sedan 
men inget har hänt. Frågeställaren tyckte själv att den egentligen inte hörde ihop med kvällens 
information, så den lämnades tills vidare. Det nämndes dock att Trafikverket inte gör 
bullermätningar bara bullerberäkningar. 

Ökad trafik och dessutom med högre hastighet än den tillåtna, på lokalbanan förbi norra Surte 
skapar stora bullerproblem. 

mailto:kommun@ale.se
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Finansiering? VA-anläggningar och kostnader för dem?  

Hur länge kan man räkna med att de nyanlända bor kvar? 

Ökad trafik och dessutom med högre hastighet än den tillåtna, på lokalbanan förbi norra Surte 
skapar stora bullerproblem. 

Annan fråga om buller: E6 från andra sidan älven ger mest buller till de högre belägna 
bostäderna i Surte. -- Paula Örn tror inte att det blir lätt att ställa krav på åtgärder mot buller 
som inte bedöms som skadligt, men obehagligt. 

När ska bostäderna till det antal nyinflyttade som Migrationsverket anvisat vara klara? – Björn 
Järbur svarade att allra första kanske kan vara färdiga i slutet av 2016. 

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

NYA 

1   Vad ska ske med fastigheten Surte 3:57, strax söder om hotellet?  -- Rolf Gustafsson 
meddelar att ansökan om flyktingboende har kommit in men ännu har fastighetsägaren inte 
kunnat visa att kraven på lokaler för det ändamålet är uppfyllda. 

2   Lars Millsvik berättade om nya fritidsaktiviteter i Surte, tillsammans med ordförande i 
Equmeniakyrkan, Ylva Hagman. Kyrkan har bjudit in alla föreningar, verksamma i Surte och 
Bohus, cirka 25 stycken, vid två tillfällen. Nästa träff ska ske 18 maj. Man har bland annat 
beslutat att ge ut en broschyr som presenterar alla föreningarna. Kontaktuppgifter till Lars och 
Ylva är  lars.millsvik@gmail.com och ylva.hagman@ale.se 

3  Vem har önskat en näridrottsplats i Surte?  -- Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag 
att planera en sådan. Stefan Hagman, ordförande i nämnden, har bett att få in synpunkter, och 
har haft ett möte med ungdomar. Ytterligare synpunkter kan lämnas direkt till nämnden. 

Frågor som kom upp i anslutning till detta:  

Var ska den ligga?  -- Inget är klart ännu, så därför: Lämna synpunkter!     

Är det ett komplement till Surte IP eller ska IP avvecklas? – Det är ett komplement. 

4 En fritidsgård i Surte önskas, och gamla Konsum föreslås som lämplig lokal.  –Svar. I 
dagsläget planeras ingen fritidsgård i Surte, men intresserade kan få hjälp av föreningarna 
enligt ovan. 

5 Önskemål om en simhall i Surte!  -- Utredning pågår om huruvida Skepplanda ska vara kvar 
eller ej. Ekonomiska möjligheter till simhall i Surte saknas. 

6 Konstgräsplan önskas! – Kom med synpunkter på näridrottsplatsen. 

mailto:lars.millsvik@gmail.com
mailto:ylva.hagman@ale.se
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7 Vad är planerat för invånarna i Surte och vad får vi för våra skattepengar i Surte? Paula Örn 
svarade: Planarbete pågår för Brattåsberget och området nedanför skolan. Nybyggnation av 
ridhus och friidrottsarena i Bohus.  Kultur- och Fritidsnämnden har en pott pengar att 
använda till utsmyckning. En del av pengarna ska användas till en fontän i Fågeldammarna. 
Paula presenterade också hur skattepengarna fördelas på de största kommunala 
verksamheterna. 

8  Kollektivtrafik och våra "avtal" i Surte/Ale är under all kritik, varför får pensionärer åka 
gratis dagtid men inte skolungdom? Och inte heller sjukpensionärer får någon subvention av 
kollektivtrafiken, trots att de har samma ersättning som pensionärerna?  -- Kommunen köper 
speciella seniorkort. Speciella kort för arbetslösa utreds. Västtrafik bestämmer vid vilka tider 
de olika korten ska gälla. 

Ett skriftligt svar hade också kommit från Frida Leksell, handläggare mobilitet och 
kollektivtrafik: 

”Pensionärer får åka gratis dagtid för att kommunen köper seniorkort från Västtrafik, för att få 
dessa måste en vara 65 år eller äldre. Tyvärr erbjuder inte Västtrafik något kort eller rabatt för 
arbetslösa eller sjukskrivna i dagsläget, men de utreder denna möjlighet.  Ungdomar mellan 13 
och 20 år reser i dagsläget gratis på grund av ett tillköp som kommunen gör via Västtrafik. 
Med detta kort kan ungdomar resa inom Ale mellan 16.00 och 22.00 på vardagar och hela 
helgerna. Det är Västtrafik som beslutar om kortets giltiga tid på dygnet och en anledning till 
att de skiljer sig är att olika målgruppers resandebehov ser olika ut och även för att sprida ut 
resenärsflöden under dygnet.” 

8 Lekplatser i Surte? Skall det investeras i en eller flera nya?  -- Två finns i Surte idag. För 
närvarande finns inget ekonomiskt utrymme för fler, bland annat beroende på att de måste 
underhållas. Förskolornas lekplatser får användas under helger. 

9 Kommer en elbuss att sättas in från Green Village?  -- Nej, det finns ingen plan för det än. 
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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 

2016-04-14 

 

 

 

Ökad trafik och dessutom med 
högre hastighet än den tillåtna, på 
lokalbanan förbi norra Surte 
skapar stora bullerproblem. 

Sektor 
samhällsbyggnad.  

  

2016-04-14 

 

Fastigheten söder om 
blomsteraffären står tom. Äger 
kommunen den? 

Sektor 
samhällsbyggnad 
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