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Ortsutvecklingsmöte: Surte 
Vår 2019  

 

 

Datum och tid 2019-05-08, 19:00-21:00  

Plats Församlingshemmet, Surte  

Presidium Ordförande: Rolf Engström (FiA) 

Förste vice ordförande: Ann Lundgren (S) 

Andre vice ordförande: Åke Johansson (L) 

 
 
 

Sekreterare Mattias Leufkens (Sektor ATO)  

Inbjudna Barbro Sundström (Sektor Samhällsbyggnad) 
 

Mikael Berglund (kommunalråd) 

Henrik Fogelklou (2:e vice ordförande för 
Samhällsbyggnadsnämnden) 

 
 
 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

Ca 35  

Ortsutvecklingsmöte i Surte 2019-05-08 

Inledande presentation 
Ordförande Rolf Engström hälsar deltagare välkomna till mötet och inleder med en presentation av 
dagens program. 

• Barbro Sundström och Maria Sexton från sektor Samhällsbyggnad informerar om ÖP-
arbetet 

• Henrik Fogelklou (M), andre vice ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunalråd Mikael Berglund (M) informerar om planeringen för Surte 

 

Föregående mötesanteckningar 

Vänligen se protokoll från föregående möte på: 

www.ale.se/kommun--politik/sa-kan-du-paverka/ortsutvecklingsmoten/surte.html 
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Dagens möte 
 
Vad är en översiktsplan? 
(Sektor Samhällsbyggnad informerar om ÖP-arbetet) 
 
(obs! Bildpresentationen som användes finns bifogad längst ner i 
anteckningarna) 
 
Strategisk chef Barbro Sundström och samhällsplaneringsstrateg Maria Sexton från 
sektor Samhällsbyggnad presenterar sig.  
 
Barbro och Maria informerar om det pågående arbetet med den nya översiktsplanen 
som ska vara färdig 2022.  
 
Den kommande översiktsplanen kommer vara digital och mer tillgänglig och 
interaktiv än tidigare. Det kommer exempelvis vara möjligt att tända och släcka olika 
lager på kartan. Vidare kommer översiktsplanen att vara kopplad till kommunens 
kartdatabas så att det ständigt är den aktuella versionen man ser. 
 
Översiktsplanen följer den disposition som Plan- och bygglagen (PBL) föreskriver 
med undantag för rubriken ”Orter” som man valt att lägga till för Ales del. Enligt 
PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som även ska aktualitetsförklaras 
minst en gång varje mandatperiod. Vidare ska översiktsplanen behandla hela 
kommunen och spegla den politiska majoritetens uppfattning. 
 
Tidplanen för arbetet med översiktsplanen sträcker sig över tre år och innehåller tre 
faser: 
 
Fas 1: Dialog och kunskapsinhämtning (2019) 
Fas 2: Göra, Förankra, Återkoppla(2020) 
Fas 3: Formell process PBL (2021) 
 
Översiktsplanen planeras att antas av politiken i början av 2022. 
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Barbro och Maria släpper ordet fritt för en frågestund: 
 
Fråga Svar 
Kommer man kunna följa hur arbetet 
med översiktsplanen fortskrider samt ha 
möjlighet att komma med synpunkter? 

Ja. Vi kommer ha information på 
hemsidan, anordna workshops samt 
erbjuda att skicka brev och upprätta 
fysiska förslagslådor i varje ort samt 
även digitalt.  
Vi behöver återkoppla och berätta om 
vad som kommit in. Vi kommer också 
ha en öppen lokal till vårt förfogande 
där man kan komma in och tycka till 
samt känna sig välkommen. Man ska 
inte vara rädd för att ställa frågor eller 
komma med synpunkter. 

 
 
 
Ordförande Rolf Engström meddelar fikapaus.  
 
 
Henrik Fogelklou (M), andre vice ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunalråd Mikael Berglund (M) informerar om planeringen för Surte 
 
Denna punkt behandlas som en dialog där mötesdeltagarna kan komma med frågor 
och synpunkter på temat ”Det framtida Surte”. 
 
Ordet släpps fritt för frågor: 
 
 
Fråga/synpunkt Svar 
Vill ge beröm till kommunen för 
tjänsten ”Fixa min gata”. Den fungerar 
jättebra! 

 

Säkerheten behöver höjas på 
Göteborgsvägen. Görs det något åt 
saken? 

Det är ingen kommunal väg. Det är 
trafikverket som är väghållare. 
Kommunen har en aktiv dialog med 
Trafikverket kring säkerheten på vägen. 
Kommunen har två skyltar som visar 
vilken hastighet bilisten har. Detta gör 
att man kan logga hastigheten och sen 
lämna över loggarna till polisen som 
sedan kan sätta in 
hastighetsbekämpande åtgärder.  
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Vad har kommunen för plan för att 
utveckla och skapa förutsättningar för 
att samhället ska växa? 

Det som finns konkret just nu är den 
pågående detaljplanen för bostäder på 
Brattåsberget. Inspel kring framtiden är 
en mycket viktig del av 
översiktsplanearbetet som ska pågå fram 
till 2022 (se bifogad presentation). 

Hur många bostäder innehåller 
detaljplanen för Brattåsberget?  

42. 

I många av ortens centrala delar finns 
det mest upplag, silosar och skrot. Kan 
man inte ta bort det och bygga nytt? 

Den här typen av synpunkter är viktig 
att ha med sig i arbetet med 
översiktsplanen. 

Kultur- och föreningslivet behöver vara 
starkt för att samhället ska kunna leva. 
Idag är det mycket som är bra men 
förbättringspotentialen är enorm. Man 
behöver stötta och hjälpa föreningarna 
att synas mer. 

Instämmer. 

Badplatsen är inte trevlig. Mycket 
nedskräpning. 

Den här frågan tar vi med oss till 
parkförvaltningen. 

Hur fungerar styrgruppen för ÖP?  Styrgruppen ska framförallt ha koll på 
tidplan och budget samt se till att 
arbetet har möjlighet att få politisk 
bärighet. 

Hur blir det med Fridhems 
äldreboende? Ska det bli kvar? 

Ja. På sikt kommer Surte behöva ett nytt 
äldreboende eller renovera Fridhem. 

Hur ser skolsituationen ut? Utmanande. Vi kommer behöva bygga 
ut skolan i hög takt för att möta 
tillväxten och detta tas det hänsyn till i 
översikt- och detaljplaneringen.  

 
 
Under frågestunden hålls också ett längre anförande av en mötesdeltagare. 
Anförandet innehåller en historisk tillbakablick av Surtes samhällsutveckling samt 
tankar inför framtiden på temat ”Surte om 30 år”. Några tankar i framtidsspaningen 
är att det kommer satsas mer på trygghetsboenden, inrättas fler mindre bostäder på 
ca 25m2 samt att trä införlivas mer som byggnadsmaterial för att säkerställa en 
klimatsmart konstruktion. 
 
 
 
 
Rolf Engström (FiA)   Mattias Leufkens 
Ordförande  Sekreterare 



 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte 

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Surte 

Datum Ärende/fråga Frågan besvaras av Status/svar Plats för anteckningar 
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