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Näridrottsplats i Surte
– Men var ska den ligga?
SURTE. På onsdagskvällens ortsutvecklingsmöte förklarade kultur- och
fritidsnämndens ordförande Anders Rollings
(S) att en näridrottsplats
ska byggas i Surte under
nästa år.
Frågan är bara var
den ska placeras?
På den tidigare utpekade platsen vid kraftstationen planeras det
nu för bostäder vilket
väckte starka reaktioner bland mötesdeltagarna.
TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
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Traﬁkingenjör Björn Berle
inledde ortsmötet med att
redogöra för kommunens
traﬁkplan och de speciﬁka
åtgärder som har gjorts och
som planeras i Surte.
Ett förtydligande av enkelriktningen på Grangärdesvägen sker med det snaraste.
– Att det inte har blivit
gjort tar jag på mig. Inom en
månad ska det vara klart, betonade Berle.
Åhörarna i salongen efterlyste åtgärder mot fart-

Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Anders Rollings.

syndare och undrade hur
kommunen tänker i just den
frågan.
– I medborgarlöftet som
Ale kommun och Polisen
Kungälv/Ale gemensamt har
undertecknat så är traﬁkförseelser ett av två fokusområden. Hör av er till det lokala
poliskontoret i Kungälv i
detta ärende, uppmanade
kommunchef Björn Järbur.
Efter kaffepausen presenterade sig Anders Rollings,
som är kultur- och fritidsnämndens nye ordförande
sedan i juni.
– Jag bor i Surte sedan ett
år tillbaka och trivs förträffligt, berättade Anders som
genast tog upp en aktuell
fråga, nämligen anläggandet
av en näridrottsplats.
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Här var det tänkt att den nya näridrottsplatsen i Surte skulle placeras, men nu har kommunen istället planer på att förse området
med bostäder.

– Vid kraftstationen är det
tänkt att bli bostäder. Nu behöver vi er hjälp med att ta
fram alternativa platser. Inspel i ärendet är välkommet.
Det är bra om vi kan hitta en
central plats och gärna i närheten av skolan, förklarade

Rollings.
Beskedet att det planeras
för bostäder vid kraftstationen var inget som tilltalade
surteborna.
– Det är en av få öppna
platser i centrala Surte och
vår enda pulkabacke. Det

vore dumt att bygga bostäder där. Hur ska vi locka
till oss nya invånare om alla
grönytor försvinner? Tänk
om, ansåg en av åhörarna.
Anders Rollings avslutade sitt anförande med att
berätta om två kommande

projekt i grannorten Bohus,
den kommande friidrottsanläggningen och ridhuset på
Jennylund.
– Det är två stora investeringar som förverkligas nästa
år.

