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Ortsutvecklingsmöte Surte 
Höst 2016 

2016-10-19, 19:00-21:00 

Surte församlingshem, Surte. 

Christina Oskarsson, ordförande 
Jessica Forsell, 2:e vice ordförande. 

Jan-Åke Lindberg. 

Gustaf Nilvall, projektledare. 

Mari Schönenberg, enhetschef Kontaktcenter. 

Björn Järbur, kommunchef. 

Mikael Berglund, Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande. 

Dennis Ljunggren, Utbildningsnämndens 
ordförande. 

Rolf Gustafsson, Samhälls byggnadsnämndens 
ordförande. 

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. 
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Gustaf Nilvall inledde med att presentera Fixa min gata, som är en tjänst där 
kommuninvånare kan rapportera fel och brister på, till exempel, gator och gatubelysning. Man 
kan rapportera per dator eller applikation i mobiltelefon, och man får vara anonym om man 
vill. Gustaf Nilvall beskrev hur man gör. Fixa min gata-funktionen finns i flera kommuner. 
Ales invånare är bäst i Sverige på att använda den. 

Mari Schönenberg presenterade Kontaktcenter. Telefonnumret dit är detsamma som 
kommunens telefonväxel 0303-330000. Mailadressen är: kommun@ale.se 

Kontaktcenter ska kunna besvara alla frågor som ställs. Cirka 300 stycken kan man besvara 
direkt, och övriga skickas vidare till respektive verksamhet eller tjänsteman. 

Kontaktcenter kan utfärda trygghetslarm. 

Centret administrerar äldrelägenheter. 

Kontaktcenter kan också hjälpa till med att ta kontakt med det eller de företag som 
kommunen har avtal med för radonkontroll och sotning. 

Marie Schönenberg berättade slutligen om kommunens medborgarpanel och att mycket 
information finns på kommunens hemsida. Man kan låna dator/ använda dator på biblioteken 
och få hjälp av bibliotekarierna. 

Christina Oskarsson besvarade några nya frågor och som framfördes på förra mötet. (Svaren 
kommer också i minnesanteckningarna från dagens möte.) 

Fråga om ansvar för planteringarna mellan gång- och cykelväg och gatan, 
Göteborgsvägen. 

Svar: Trafikverket ansvarar egentligen, men än så länge är det entreprenören som anlagt den 
som har ansvaret. De planterade buskarna längs vägen, ska bytas ut. 

Hur länge ska avstängningen av Granhäcksvägen vara kvar? 

Frågan besvarades av Rolf Gustavsson: Arbetet pågår men svårt att ange slutdatum. 

Vem äger fastigheten söder om infarten till pendelstationen, Göteborgsvägen 62? 

- Byggfram Surte KB 

Hög hastighet och bullerproblem på lokalvägen mellan Surte och Bohus! 

Svar: Detta är en fråga för Trafikverket eftersom det är deras väg. Frågor och synpunkter kan 
lämnas till Johan Bodin, kundtjänsthandläggare vid Trafikverket, telefon 0771-92 19 21. 

Från Trafikverket finns följande svar dessutom: 
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Gällande bullerproblem så går det att göra en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning. 

Skickar med nedan länk där det finns information om hur det går till, vilka kriterier som gäller 
samt att man kan göra en ansökan om utredning. 

http://www.trafikverket.se/ tjanster/ ans ok-om/ forfragan-om-buller--eller
vibrationsutredning/ 

Matarbuss till Green Village? 

Svar: Bedömningen från Västtrafik är att underlaget för matarbuss hittills är för litet, men man 
kan kontakta Frida Leksell som är kommunens handläggare för kollektivtrafik, 
frida.leksell@ale.se , med synpunkter som hon sedan vidarebefordrar till Västtrafik. 

Nästa punkt på dagordningen var: Hur kan vi skapa ännu större trygghetskänsla för 
aleboma? 

Dennis Ljunggren inledde och sedan fortsatte Björn Järbur under rubriken 

"Därför är trygghet viktigt! Vad gör vi idag?" och berättade om: 

Lust att lära 

Stadsplanering. 

Grannsamverkan. 

Samverkan med polisen. 

N attvandring. 

Trygghetsvandring. 

Social kartläggning. Vad är invånarnas uppfattning i olika frågor? 

Därefter följde en diskussion och en enkät delades ut. 

Björn Järbur gav basfakta med statistik och historik kring trygghetsfrågor och kriminalitet. 
Sedan följde en workshop i smågrupper där mötesdeltagarna kunde lämna synpunkter på vad 
som ökar trygghetskänslan. Samtidigt serverades kaffe. Möjlighet gavs till frågestund efteråt, 
men inga frågor ställdes. 
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Emma Kronberg, föreningsutvecklare i Ale sedan två månader, berättade om nyheter i 
föreningslivet, föreningsråd i Ale, föreningsråd i Surte-Bohus, World cup Women med 
världens bästa dambandylag helgen 28-30 oktober. Emma berättade också om en nyhet som 
bygger på initiativ från ungdomar och föreningsmänniskor i Surte Bohus, men där kommunen 
också stöttar: Mötesplats i Bohushallen på tisdag- och fredagkvällar. 

Emmas kontaktuppgifter är emma.kronberg@ale.se , telefon 0303-33 01 15. Hon tar gärna 
emot frågor och förslag. 

Christina Oskarsson fortsatte att förmedla svar på frågor från förra mötet: 

Konstgräsplan i Surte och Bohus? 

Svar: På Jennylund i Bohus bygger vi en fullstor utomhusanläggning för friidrott samt en ny 
ridanläggning och i Surte planeras en näridrottsplats. I dagsläget finns inga investeringsmedel 
avsatta för byggande av fler konstgräsplaner. 

Simhall i Surte, fritidsgård i Surte? Frågorna ställdes och besvarades en gång förut, i 
våras. De finns i minnesanteckningarna från 2016-04-14 och lyder: 

"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 Skepp landa ska vara 
kvar eller ej. Ekonomiska möjligheter till simhall i Surte saknas." 

Ett tillägg till svaret om fritidsgård: Föreningarna hade nämnts i en punkt tidigare i 
minnesanteckningarna. Man kan också få hjälp av sektor UKF (Utbildning Kultur och Fritid.) 
Fritidsgårdar anordnas på de orter där högstadieskolor finns. 

Sent insända frågor: 

Vad hände med när-idrottsplatsen i Surte? 

Processen med NIP har tre steg: 

- Vad ska den innehålla? 

- Var ska den ligga? 

- Byggstart. 
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Steg ett är färdigt. Insamling om önskemål och samråd med olika grupper i Surte har skett om 
vad NIP ska innehålla.Just nu arbetar vi med frågan om var den ska ligga. Hänsyn måste tas till 
andra planer för markanvändningen i Surte. 

Sedan bygger vi! 

Status på arbetet med att ta fram planer för temporära boenden, vilka platser har 
identifierats och är fortsatt aktuella och var i processen ligger bygglovarbetet? 

Björn Järbur svarade under mötet: Två tomter i centrala Surte planeras för permanenta 
bostäder. De ligger i korsningen Bruksvägen - Egnahemsvägen och Bruksvägen -
Grangärdesvägen. 

I kommunens övriga orter planeras också bostäder. 

Fråga från mötesdeltagare: Har beskedet om 96 ensamkommande flyktingbarn till 
Surte ändrats till cirka 70 ensamstående unga män, 20-40 år? 

Björn Järbur svarade: Nej, 98 personer gäller, och de är både unga vuxna och familjer. 

Dessutom kommer Ale sannolikt att ta emot följande antal personer under 2017: 141. Inga 
beslut är fattade än men den siffran är Länsstyrelsens planering. Siffran gäller hela Ale, några 
specifika siffror för Surte finns inte. 

Ytterligare fråga: Hur ska rekreationsområdet med boulebana, pulkabacke och 
spontanfotbollsplan ersättas? 

Mikael Berglund svarade: Processen med möjlighet att lämna synpunkter kommer att gälla 
även denna tomt. Det är inte heller tänkt att hela tomten ska bebyggas. 

Biltrafiken kommer väl att öka om man bygger där? 

Björn Järbur svarade: Trafikplanering ska göras som vanligt. 

Ytterligare en nyinkommen fråga: 

Renhållning av gångvägen mellan skolberget och kyrkogården? Förra vintern sopades 
EJ löv bort och vägen blev näst intill obrukbar efter att löven frusit till is. 
Snöskottningen, de få gånger som den utfördes, blev bristfällig och troligen svår att 
utföra pga underliggande löv-is. Detta är ett väl använt gångstråk till och från våra 
förskolor och bör få en högre prioritet. 

Gustaf Nilvall svarade: Framför önskemålet till Surte-Bohus vägförening, som ansvarar för 
den vägen. 

Alla mötesdeltagare fick ett papper med en enkät om synpunkter och önskemål om hur 
ortsutvecklingsmötet ska utvecklas. 
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Gustaf Nilvall beskrev läget för kommunens övertagande av vägföreningens ansvar: 
Arbete pågår men processen kommer att ta cirka tre år. 

Fråga: När kommer skyltar om enkelriktning av Grangärdesvägen? 

Frågan lämnas vidare till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Vad ska hända med Keillers väg? 

Svar: Nya vatten- och avloppsledningar och ny gångbana ska byggas på Keillers väg. 

Inkommen fråga: Blir det en förskola vid Green Village? 

Dennis Ljunggren svarade: Planeringsarbete pågår, men överklagande på bygglovet har 
lämnats. Däremot är det inte längre aktuellt att bygga förskola Surte IP. 

Ska tennisbanan vara kvar eller ej? 

Dennis Ljunggren svarade: Ingen förskola ska byggas där, åtminstone inte inom fem år. 

Nya ärenden vid dagens möte 
Se texten ovan! 

Nya frågor och önskemål 

Se bilaga! 

Ordförande sekreterare 
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Bilaga till minnesanteckningar 

MINNESANTECKNINGAR7(12) 
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Vår2016 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Surte 

Datum Arende/Fråga Arendet besvaras av Status/Svar 

När ställdes Generellt gäller att 
frågan? samtliga förvaltningar och 

ansvariga delges frågan 
genom protokollet 

2016-04-14 Ökad trafik och dessutom Sektor samhällsbyggnad. Detta är en fråga för Trafik.verket eftersom 
med högre hastighet än det är deras väg. Frågor och synpunkter 
den tillåtna, på lokalbanan kan lämnas till Johan Bodin, 
förbi norra Surte skapar kundtjänsthandläggare vid Trafik.verket, 
stora bullerproblem. telefon 0771-92 19 21. 

Från Trafik.verket finns följande svar 
dessutom: Gällande bullerproblem så går 
det att göra en förfrågan om buller- eller 
vibrationsutredning. 

Skickar med nedan länk där det finns 
information om hur det går till, vilka 
kriterier som gäller samt att man kan göra 
en ansökan om utredning. 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-
om/ forfragan-om-buller--eller-
vibrati.onsutredning/ 
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2016-04-14 Fastigheten söder om 
blomsteraffären står tom. 
Äger kommunen den? 

2016-10-19 En mötesdeltagare 
lämnade synpunkten att 
det är svårt att komma 
fram på telefon till 
renhållningen. 

2016-10-19 Fråga om ansvar för 
planteringarna mellan 
gång- och cykelväg och 
gatan, Göteborgsvägen. 

2016-10-19 Hur länge ska 
avstängningen av 
Granhäcksvägen vara 
kvar? 

2016-10-19 Vem äger fastigheten 
söder om infarten till 
pendelstationen, 
Göteborgsvägen 62? 

Hög hastighet och 
bullerproblem på 
lokalvägen mellan Surte 
och Bohus! 
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Sektor samhällsbyggnad Nej, Byggfram Surte KB. 

Ring Kontaktcenter i så fall. 

Trafikverket ansvarar egentligen, men än så 
länge är det entreprenören som anlagt den 
som har ansvaret. De planterade buskarna 
längs vägen, ska bytas ut. 

Arbetet pågår men svårt att ange 
slutdatum. 

Byggfram Surte KB. 

Detta är en fråga för Trafikverket eftersom 
det är deras väg. Frågor och synpunkter 
kan lämnas till Johan Bodin, 
kundtjänsthandläggare vid Trafik.verket, 
telefon 0771-92 19 21. 

Från Trafikverket finns följande svar 
dessutom: Gällande bullerproblem så går 
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Matarbuss till Green 
Village? 

Konstgräsplan i Surte och 
Bohus? 
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det att göra en förfrågan om buller- eller 
vibrationsutredning. 

Skickar med nedan länk där det finns 
information om hur det går till, vilka 
kriterier som gäller samt att man kan göra 
en ansökan om utredning. 
http://www.trafikverket.se/ tjanster/ ansok-
om/ forfragan-om-buller--eller-
vibrationsutredning/ 

Det finns inget beslut om sådan buss ännu, 
men man kan kontakta Frida Leksell som 
är kommunens handläggare för 
kollektivtrafik, frida.leksell@ale.se 

Kortare svar: På J ennylund i Bo hus bygger 
vi en fullstor utomhusanläggning för 
friidrott samt en ny ridanläggning och i 
Surte planeras en näridrottsplats. I 
dagsläget finns inga investeringsmedel 
avsatta för byggande av fler 
konstgräsplaner. 
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Fritidsgård och simhall i 
Surte? 

Vad hände med 
nätidrottsplatsen i Surte? 

Status på arbetet med att 
ta fram planer för 
temporära boenden, vilka 
platser har identifierats 
och är fortsatt aktuella och 
var i processen ligger 
bygglovarbetet? 
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Besvarades under mötet 2016-04-14. Se 
också minnesanteckningar därifrån och 
från idag 2016-10-19. 

Processen med NIP har tre steg: 

- Vad ska den innehålla? 

- Var ska den ligga? 

- Byggstart. 

Steg ett är färdigt. Insamling om önskemål 
och samråd med olika grupper i Surte har 
skett om vad NIP ska innehålla.Just nu 
arbetar vi med frågan om var den ska ligga. 
Hänsyn måste tas till andra planer för 
markanvändningen i Surte. Sedan bygger 
vi! 

Två tomter i centrala Surte planeras för 
permanenta bostäder. De ligger i 
korsningen Bruksvägen - Egnahemsvägen 
och Bruksvägen - Grangärdesvägen. 

I kommunens övriga orter planeras också 
bostäder. 
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Har beskedet om 96 
ensamkommande 
flyktingbarn till Surte 
ändrats till cirka 70 
ensamstående unga män, 
20-40 år? 
Hur ska rekreations-
området med boulebana, 
pulkabacke och 
spontanfotbollsplan 
ersättas? 
Biltrafiken kommer väl att 
öka om man bygger där? 
(Gäller ovanstående fråga) 

Renhållning av gångvägen 
mellan skolberget och 
kyrkogården? Förra 
vintern sopades EJ löv 
bort och vägen blev näst 
intill obrukbar efter att 
löven frusit till is. 
Snöskottningen, de få 
gånger som den utfördes, 
blev bristfällig och troligen 
svår att utföra pga under-
liggande löv-is. Detta är 
ett väl använt gångstråk till 
och från våra förskolor 
och bör få en högre 
prioritet. 
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Nej, 98 personer gäller, och de är både 
unga vuxna och familjer. 

Processen med möjlighet att lämna 
synpunkter kommer att gälla även denna 
tomt. Det är inte heller tänkt att hela 
tomten ska bebyggas. 

Trafikplanering ska göras som vanligt. 

Framför önskemålet till Surte-Bohus 
vägförening, som ansvarar för den vägen. 
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När kommer skyltar om 
enkelriktning av 
Grangärdesvägen? 

Vad ska hända med 
Keillers väg? 

Blir det en förskola vid 
Green Village? 

Ska tennisbanan vara kvar 
eller ej? 
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Sektor Samhällsbyggnad. 

Nya vatten- och avloppsledningar och ny 
gångbana ska byggas på Keillers väg. 

Planeringsarbete pågår, men överklagande 
på bygglovet har lämnats. Däremot är det 
inte längre aktuellt att bygga förskola Surte 
IP. 

Ingen förskola ska byggas där, åtminstone 
inte inom fem år. 
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