
 

MINNESANTECKNINGAR 1(2)  
Ortsutvecklingsmöte: Surte  
Vår 2017  

 

 

Datum och tid 2017-04-05, 19:00 

Plats Surte församlingshem 

Presidium Rolf Engström, 1:e vice ordförande 
Jessika Forsell, 2:e vice ordförande 

Sekreterare Jessika Forsell 

Inbjudna Marie Bergwall, tf näringslivschef 
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

70 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Surte 

Inledande presentation 
Vice ordförande Rolf Engström hälsar alla välkomna. 

Näringslivsenheten informerar 
Marie Bergwall, tf näringslivschef berättar om varför näringslivet är viktigt för kommunen. Två 
företagarrepresentanter berättar om samarbetet mellan företagarna och kommunen. 

Hur vi vill att Surte skall bli i framtiden 
Gunilla Dörner Buskas berättar om tillväxten i Ale. 

Frågor och svar 
Fråga: När kommer skyltarna om enkelriktning av Grangärdesvägen upp?  

Svar: Skyltarna är levererade och sätts upp så for Ledningskollen har kontrollerat så att det inte 
finns några ledningar där. 

-------- 

Fråga: Hur kommer Glasbruksmuséet att drivas?  

Svar: Rolf Gustavsson svarar att en intressent vill köpa fastigheten. Det innebär inte att fastigheten 
kommer att säljas. Det är viktigt att verksamheten finns kvar.  Medlemmar i olika föreningar 
uttrycker oro över om deras verksamheter kommer att finnas kvar.  
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Fråga: Buss 401 stämmer inte överens med tåget in mot Göteborg längre. Nu går tåget två minuter 
senare, så man missar tåget. Vi skickar frågan vidare till Västtrafik.  

-------- 

Fråga: Kan man göra Hellsfjällsliden till återvändsgata? Vi skickar vidare frågan till kommunen. 

-------- 

Det har inkommit ett förslag om att bygga ett åttavåningshus på ”gamla biograftomten”. 
Förslagsställaren tipsas om att skriva ett medborgarförslag till fullmäktige. 

Övriga frågor 
Olle Skoglund berättar om planer på ev. kommande byggnationer. 

Rolf Engström Jessika Forsell 

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 

2017-04-05 Buss 401 stämmer inte överens med 
tåget in mot Göteborg längre. Nu går 
tåget två minuter senare, så man missar 
tåget. 

Västtrafik   

2017-04-05 Kan man göra Hellsfjällsliden till 
återvändsgata? 

Sektor 
samhällsbyggnad 
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