
ALE. Ale kommuns nya 
stadsarkitekt, Måns 
Werner, har många år 
på Banverket i ryggsäc-
ken.
Kunskaper som kan 
komma väl till pass när 
väg- och järnvägsut-
byggnaden tar fart.

– Ja, förvisso, men 
nu är det stadsbygg-
nad som gäller. Vi har 
en unik möjlighet i Ale 
att skapa nya eller för-
stärka tätorternas mil-
jöer när infrastrukturen 
byggs ut, säger han.

Måns Werner kom till Göte-
borg som tjugoåring för att 
göra vapenfri militärtjänst.

Tjugotvå år senare är han 
fortfarande kvar och har nu 
hittat ett drömjobb i Ale.

Arbetet som stadsarki-
tekt passar Måns Werner som 
handsken.

– Stadsbyggnad är till stora 
delar en process. Det är ett 
pussel med idéer från många 
olika intressegrupper. Vidare 
finns det kulturvärden, trafik-
frågor och andra givna förut-
sättningar som hänsyn måste 
tas till. Stadsarkitektens upp-
gift är att ha det övergripan-
de ansvaret för att samhäl-
lena växer i rätt riktning och 
utvecklas enligt de önskemål 
som finns, säger han.

I Älvängen har Måns Werner 
ett av sina huvuduppdrag. Här 

ska en strukturstudie tas fram. 
Studien ska visa hur Älväng-
ens tätort ska utvecklas i fram-
tiden. För några veckor sedan 
samlades ett antal utvalda per-
soner med olika bakgrund till 
ett seminarium för att rita upp 
hur Älvängen centrum skulle 
kunna förändras.

– Det är ett sätt att skapa 
engagemang och få en levan-
de process. Det var inspire-
rande och gav många tydliga 
vinkar om hur tätorten kan vi-
dareutvecklas. Nyckeln är ett 
kommande resecentrum i höjd 
med Apoteket. Det kommer 
att bli ett nav i samhället och 
frågan är då hur man drar nytta 
av det på bästa sätt. Blir det ett 
handelsområde i resecentrum-
ets närområde så är det viktigt 
att binda ihop det med verk-
samheterna längs Göteborgs-
vägen. Vi vill ju skapa en mer 
samlad centrumbild, där det 
också ska förtätas med fler lä-
genheter, förklarar Måns utan 
att dra några förhastade slut-
satser.

– Vi har knappt inlett ar-
betet. Det är mycket som ska 
undersökas och utredas. Ta 
tomten där nuvarande buss-
central ligger. Den är ju jätte-
intressant, men vad är möjligt 
att bygga där? Hur ser stabi-
liteten ut? Sedan finns det en 
del som redan är bestämt. Till 
exempel att Göteborgsvägen 
ska bli en miljöprioriterad väg. 
Det är en given faktor i struk-

turstudien. De förslag, för jag 
tror det blir flera, som ska stäl-
las ut i oktober ska vara så rea-
listiska att genomföra som det 
bara är möjligt.

Vision
I december hoppas Måns 
Werner att kommunfullmäk-
tige ska kunna anta en vision 
för Älvängens centrum. Vision 
kanske inte är rätt ord, men en 
skrift som med ord och bild 
tydligt anger hur tätorten ska 
växa och utvecklas.

– När den är klar hoppas jag 
att alla är överens för det blir 
inte roligt att försöka förverkli-
ga en stadsbyggnad i Älvängen 
som inte är förankrad på orten. 
För att lyckas och komma i mål 
med en strukturstudie som alla 
ställer sig bakom tror jag att ly-
hördhet är nummer ett, säger 
han.

Hela Ale kommun går en 
spännande framtid till mötes 
när infrastrukturen byggs ut 
med bland annat pendeltåg.

– Den här delen blir en av 
Göteborgsregionens mest ex-
pansiva områden. Här finns 
enorma utvecklingsmöjlighe-
ter. Potentialen är stor, under-
stryker Måns Werner.

Jobbet som stadsarkitekt 
innebär inte att man är med 
och petar i enskilda bygglov, 
utan förutom strukturstudien 
i Älvängen som är ett konkret 
projekt, är mycket övergri-
pande. Måns ska fungera som 

en länk mellan samhällsbygg-
nadsavdelningen å ena sidan 
och plan- och byggenheten å 
andra.

– I mångas ögon är stadsar-
kitekten en herre i manches-
terbyxor och sandaler som har 
synpunkter på allt som byggs. 
Den typen är inte jag, utan min 
strävan är att i dialog skapa 
tydliga ramar för hur områ-
den ska bebyggas. När man är 
överens om det faller det na-
turligt hur höga husen ska vara 

till exempel.
Efter bara fem månader i 

Ale kommun känner Måns att 
han har mycket kvar att upp-
täcka, men han är samtidigt 
inspirerad av vad han hittills 
sett.

– Det finns många fantastis-
ka vyer, ett vackert kulturland-
skap och många småorter med 
intressanta industrimiljöer.

Det känns som att Ales nya 
stadsarkitekt har hittat hem.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Ale har unika möjligheter
– Dialogen med medborgarna viktig för nya stadsarkitekten

MÅNS WERNER
Ålder: 42
Född: Lund
Bor: Göteborg
Familj: Gift, två döttrar (tvillingar) 
4,5 år
Utbildning: Arkitekt
Intressen: ”Behövs inga när man 
har ett hus som behöver renoveras”
Ser han helst på teve: Nyheter eller 

en spännande film
Tre ord om Ale: Vi-känsla, utveck-
lingsbart, positivt
Ales finaste arkitektur: ”Den har 
jag nog inte upptäckt än, men det 
gamla bankhuset i Älvängen är läck-
ert”.
Skåning eller Göteborgare? ”Hjär-
tat klappar för Skåne”.

Fredag 1 juni

Inbrott i container
Maskiner och verktyg tillgrips 
ur en container i Nödinge båt-
hamn.

Lördag 2 juni

Misshandel
Anmälan om misshandel, olaga 
hot och narkotikabrott på en 
adress i Nödinge. Ärendet är 
relationsbetingat.

Måndag 4 juni

Datorstöld
Stöld av en bärbar dator på Ale 
Elförenings kontor i Alafors.

En person misstänks för dro-
grattfylleri i Bohus. Gärnings-
mannen är sedan tidigare känd 
av polisen.

Skadegörelse av en lekstuga 
på Solgården i Alafors.

Onsdag 6 juni

Personrån
Två ynglingar tilltvingar sig en 
moped av en jämnårig grabb i 
Surte. Mopedägaren misshand-
las av de två gärningsmännen, 
som sedan försvinner i riktning 
mot Angered. Händelsen utspe-
lar sig på Fågeldammsvägen.

Torsdag 7 juli

Inbrott på skola
Nattligt inbrott på Kyrkbysko-
lan i Nödinge. Polisen gör spår-
säkring på platsen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/6 – 7/6: 52. Av dessa 
är sju bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Nöje

VVS AB

bibliotek

Måns Werner är sedan fem månader ny stadsarkitekt i Ale Måns Werner är sedan fem månader ny stadsarkitekt i Ale 
kommun.kommun.

Buss vandaliserades i Surte

I centrala Surte, natten till lördag, vandaliserades en av Göteborgs spårvägars bussar så om-
fattande att en kvarts miljon (250 000 kr) kommer att krävas för att få fordonet i kördugligt 
skick. Upprinnelsen bottnade i att bussen lämnades vid vägkanten, då den fått bränslestopp. 
Bussföraren och passagerarna blev hämtade av en extrainsatt buss. När föraren kom tillbaka 
med en dieseldunk var sabotaget ett faktum.

–Det är knappt så man tror sina ögon. Vi lämnade bussen ur sikte under lite mer än en halv-
timme och nu är den totalt förstörd. Det är lika ofattbart som oacceptabelt. Gärningsmän-
nen har krossat rutor, sprutat ner bussen med pulversläckare, kastat in grus i bränsletanken 
och motorrummet. Elektroniken är saboterad, ja hela bussen är sönderhärjad och vad räkning-
en slutar på är bara spekulationer. Troligtvis en bra bit över 200 000 kronor, säger Tomas Jo-
hansson, trafikområdeschef för Göteborgs Spårvägar i Älvängen.


