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Datum och tid

2014-10-09, 19:00-21:00

Plats

Surte församlingshem, Surte.

Presidium

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

Sekreterare

Jan-Åke Lindberg.

Inbjudna gäster

Mikael Berglund, kommunalråd.
Paula Örn, oppositionsråd.
Elena Fridfelt, ordförande i
Utbildningsnämnden
Tyrone Hansson, förste vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden. Förhinder.
Björn Ekelund, ordförande i Surte/Bohus UF
+ Christer Bergström, samma förening.
Anders Finn, enhetschef, räddningstjänsten.

Antal övriga mötesdeltagare

Cirka 50 personer.

Ortsutvecklingsmöte i Surte
Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson 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.
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Nya ärenden vid dagens möte
Björn Ekelund berättade om hur organisationen ser ut för Surte/Bohus UF som är en
samarbetsförening för ungdomsfotbollen i både Bohus IF och Surte IS. Föreningens
värdegrund: Kul, Kompis, Kämpa och Koncentration. UF har idag cirka 130 aktiva och
prognosen är 20-30 nya per år de närmaste åren. Det innebär ökat behov av träningsytor.
Björn och Christer kan nås på telefon: Björn Eklund 070-690 47 48, Christer Bergström 070612 70 05.
Anders Finn, räddningstjänsten, beskrev det nya Bohus räddningstjänstförbund, som är ett
samarbete mellan Ale och Kungälvs kommuner. Förbundet betjänar cirka 70 000 invånare, har
5 brandstationer och 135 anställda, varav de flesta är deltidsbrandmän. Anders Finn betonade
värdet av brandvarnare och brandsläckare i samtliga hem. Han beskrev också insatser
tillsammans med ungdomar i fritidsaktiviteter och föreningsliv för att förhindra anlagda
bränder?
Elena Fridfelt berättade nuläget i utvecklingsarbetet ”I Ale skolor vill vi lära oss mer.” Politisk
överenskommelse mellan nästan alla partier om samarbete? I satsningen. 150 pedagoger har
träffats vid 5 tillfällen under våren 2014 för att arbeta med 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.
Politiken har tagit emot ett antal förslag som man tänkt igenom och nu ska återkoppla till
pedagogerna för att vara säkra på att förslagen uppfattats rätt. En mötesdeltagare ställde en
fråga om föräldramedverkan i arbetet.
Paula Örn och Mikael Berglund inledde sin del av mötet med att redovisa valresultatet i
kommunen, hur mandatfördelningen i kommunfullmäktige ser ut, vilka möjligheter till
samarbete över partigränser som finns liksom vilka skilda uppfattningar som kan försvåra
sådant samarbete.
Mikael Berglund representerade också Tyrone Hansson, samhällsbyggnadsnämnden, som fått
förhinder. Bygget av Green Village har nu kommit igång. Tre lägenhetsfastigheter ska också
börja byggas i norra Surte, ovanför fotbollsplanen. Behovet av nya förskoleplatser och därmed
förskolelokaler ökar.
Byggtrafiken till Green Village ska gå på Keillers väg.
Ale invite, en kommande snowboardtävling i Alebacken, är en del i marknadsföringen av
kommunen.
En fråga ställdes av mötesdeltagare om Surte förskola ska läggas ner. Svaret är nej, men det
ska däremot Nordgärdets förskola och en ny förskola ska byggas vid Green Village.
En fråga ställdes av mötesdeltagare: När ska den bruna förskolan vid Surteskolan tas bort?
Elena Fridfelt svarade att den kan komma att behövas längre fram. En deltagare hävdar att
den är utdömd, och vill att det ska tas till protokollet.
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När kommer Skyltar på Granhäcksvägen som visar att den är enkelriktad? (Vilken del av vägen
gäller det?)
Varför söker Ale en projektutvecklare för Nödinge och Älvängen och inte hela kommunen?
Förslag att istället bilda en arbetsgrupp som ägnar sig åt hela kommunen. Mikael Berglund
svarar att det egentligen sker, men Nödinge och Älvängen har pekats ut av fullmäktige som de
orter man i första hand ska satsa på.

_____________________________________

Nya frågor och önskemål

Börje Ohlsson

Jan-Åke Lindberg

Ordförande

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

Ärende/Fråga

Ärendet
besvaras av

När ställdes
frågan?

Generellt gäller att samtliga
förvaltningar och ansvariga
delges frågan genom protokollet

2014-10-09

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

2014-10-09

Varför söker Ale en
Sektor
projektutvecklare för Nödinge
kommunstyrelsen
och Älvängen och inte hela
kommunen? Förslag att istället
bilda en arbetsgrupp som ägnar
sig åt hela kommunen. Mikael
Berglund svarar att det egentligen
sker, men Nödinge och Älvängen
har pekats ut av fullmäktige som
de orter man i första hand ska
satsa på.

Sektor
samhällsbyggnad.
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