
ALAFORS. Den kom-
munala administratio-
nen är i akut behov av 
lokaler.

Därför överväger 
kommunledningen att 
flytta vissa delar från 
kommunhuset i Alafors 
till Alebyggens tidigare 
lokaler på Ale Torg.

– Det är ett alter-
nativ, men vi tittar 
även på lösningar att 
frigöra fler utrymmen 
i Alafors, säger kom-
mundirektör Stig Fre-
driksson.

Förra året gjorde utbild-
nings- och kulturförvalt-
ningen klart för att utöka 
sina lokaler på Ale Torg. För 
Komvux/Lärcentrums räk-
ning tecknades ett femårigt 
hyresavtal med Alebyggen 
om de lokaler som Alebyg-
gen själva haft. Det kommu-
nala bostadsbolaget flytta-
de till den tillbyggda delen i 
samband med att den fjärde 
etappen stod klar. Tidigt i 
höstas stod det klart att vux-
enutbildningen skulle få be-
tydligt mindre resurser de 
kommande åren, vilket  med-
förde att lokalbehovet inte 
längre kvarstod. Det gjorde 
däremot hyresavtalet, som 
enligt uppgift är riktigt dyrt. 
(Lokaltidningen ska få ta del 
av uppgifterna i nästa vecka.) 
Att betala för tomma lokaler 
är självfallet inte aktuellt. 
Kommunledningen har då 
två alternativ, antingen flytta 
in annan kontorsverksamhet 
eller hyra ut det.

– Det är riktigt att de lo-
kaler som vi har tecknat avtal 
för på Ale Torg nu finns till-

gängliga eftersom Komvux 
inte längre behöver dem. 
Därmed inte sagt att kom-
munledningen ska flytta dit, 
men det är ett möjligt scena-
rio. Först ska vi dock titta på 
de underlag som har tagits 
fram och vilka kostnader en 
flytt skulle medföra, säger 
Stig Fredriksson.

Även Ale gymnasium är i 
behov av fler lokaler. En rik-
tigt stor årskull är på väg in 
och elevhälsan är en verksam-
het som sitter trångt idag.

– Gymnasiet har flaggat 
länge för att de behöver mer 
utrymmen och vi tittar nu på 
olika lösningar för att se vad 
det finns för något som kan 
flyttas ut från huset, säger 
Fredriksson.

Trångt
I kommunhuset i Alafors är 
det sedan länge trångt.

– Det saknas inte bara ar-
betsrum, utan även samman-
trädesrum. Ett modernt ar-
betssätt kräver utrymmen 
där man kan träffas i större 
grupper och sådana möjlig-
heter finns nästan inte längre 
i Alafors. Miljö- och bygg-
förvaltningen och Tekniska 
kontoret har länge påpekat 
att det krävs mer lokaliteter 
i samband med väg- och järn-
vägsutbyggnaden.

Det mest troliga är att 
kommunledningen med Fre-
driksson, kommunalråden, 
den centrala administratio-
nen, information, ekonomi 
samt Ale Utveckling flyttar 
ner till lokalerna på Ale Torg. 
På så vis frigörs utrymmen i 
kommunhuset för miljö- och 
bygg, tekniska och samhälls-
planeringsavdelningen som 

alla kommer att expandera 
under infrastrukturutbygg-
naden i Ale.

– Om det skulle bli så är 
det egentligen inget kon-
stigt i sig. I visionen som 
fullmäktige har antagit står 
det nämligen att framtidens 
kommunhus ska ligga i Nö-
dinge. Vi ska vara lättillgäng-
liga för Aleborna, säger Fre-
driksson.

Frågor kvarstår
De frågor som kvarstår att 
fundera kring är självfal-
let vad lokalerna kostar att 
iordningställa och vad det 
innebär att splittra de verk-
samheter som fram till nu 
har varit  verksamma under 

ett och samma tak. Att dela 
upp kommunhuset på två 
orter kan bli en kontrover-
siell fråga.

Det kan också bli en po-
litiskt laddad fråga eftersom 
Barn- och ungdomsnämn-
den har fått starka direktiv 
om att sänka sina lokalkost-
nader. Då rimmar det kanske 
illa att kommunledningen 
flyttar in i ett dyrt kontor i 
Nödinge.

– Det är inte samma sak. 
Vi är i akut behov av fler 
arbets- och sammanträdes-
rum. Vi kan inte rekryte-
ra personal om vi inte kan 
erbjuda ett kontor och ett 
skrivbord. Målet är att till-
skapa fler rationella och ef-

fektiva arbetsplatser med en 
god miljö. Ekonomiskt ska vi 
självfallet titta på den mest 
totalekonomiskt fördelakti-
ga lösningen. Kanske är det 
att flytta till Ale Torg, kanske 
är det att hyra paviljonger till 
Alafors. Det får våra utred-
ningar ge svar på, avslutar 
Fredriksson.

Beslut i ärendet lär inte 
dröja särskilt länge. Redan 
under nästa vecka lovar kom-
mundirektören att kunna ge 
ett mer detaljerat svar hur 
den kommunala administra-
tionen ska placera sig fram-
över.
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Fredag 19 januari

Containerinbrott
Inbrott i en container i Älvängen. 

Svetsutrustning tillgrips.

Lördag 20 januari

Pengar stals
Villainbrott i Nol. Inbrottet sker 

medan målsägande är borta. En 
ruta krossas till fastigheten och 
datorer samt en större summa 
kontanter tillgrips.

Måndag 22 januari

Misshandel
Vid sju-tiden på kvällen sker en 

misshandel på en ungdomsgård i 
Nödinge. Det är en av polisen känd 
yngling som misshandlar en annan 
yngling med ett bordtennisrack 
som tillhygge. Eftersom gärnings-
mannen är under 15 år är ären-
det överlämnat till sociala myn-
digheter.

En anmälan om olaga hot och 
kvinnofridskränkning inkommer till 
Alepolisen.

Vattenfall anmäler en skadegö-
relse/sabotage i Bohus. Någon har 
slängt stenar mot skyddande isola-
torer så kallade kylskepp.

Onsdag 24 januari

Plånboksstöld
En 80-årig dam blir bestulen på 

sin plånbok som hon förvarar i en 
axelremsväska. Händelsen inträf-
far i Bohus centrum när kvinnan 
handlar.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/1 – 25/1: 23. Av dessa är 
bara ett bilinbrott.

Vi söker
KVINNA 35-55 år

för en halvtidstjänst
Branschvana från Färg & Tapet är ett krav. 

Erfarenhet från Parfym ett stort plus.

För information: ring Ulf på 0303-74 60 85
Ansökan med CV till: 

Älvängens Färghandel, Göteborgsv. 88, 446 32 ÄLVÄNGEN

Göteborgsvägen 78
Älvängen

BOKA PÅ: 
74 85 55

Vi på Salong Jessie hälsar

HELEN
WEDBERG

Diplomerad Nagelterapeut

VÄLKOMMEN
TILL ÄLVÄNGEN

Sarah
Diplomerad Nagelterapeut

Camilla
Frisör

Mikaela
Frisör

Kommunledningen överväger 
att flytta till Ale Torg
– Behovet av ytterligare lokaler anses akut

Ska delar av kommunledningen flytta till Ale Torg och Alebyggens tidigare lokaler? Frågan 
är aktuell eftersom kommunen har hyrt lokalerna som egentligen var avsedda för Komvux.

I LOKAL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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LEDIGA TJÄNSTER


