
Några timmar innan pressläggning-
en hann jag vara med på ortsut-
vecklingsmötet i Älvängen. Det är 

jag tacksam för. Det var för en gångs skull 
ett möte som andades optimism och fram-
tidstro. Detta trots att ämnet för kvällen 
var något som normalt brukar väcka hund-
ratals frågor, protester och kritik. På dag-
ordningen stod nämligen Älvängens fram-
tida centrum. Stadsarkitekt Måns Werner 
som leder arbetet med att försöka skapa en 
strukturstudie över Älvängen, en vision om 
ortens gestaltning år 2020, gjorde det som 
ingen vågat tro var möjligt. Han fick i prin-
cip med sig hela församlingen – och den 
var rekordstor – på sina idéer. Älvängen är 
ett splittrat samhälle, ett köpcentrum utan 
ett centrum. Ingen har någonsin kunnat 
säga var centrum är, så därför har många 
offentliga framträdanden fått ske på tre 
olika platser för att tillgodose allt och alla. 
Att därför ge sig i kast med idén att försöka 
skapa en struktur i ett samhälle med nästan 
lika många fastighetsägare som fastighe-
ter är en utmaning av stora mått. Att sedan 
lyckas få i princip alla på första föredraget 
att applådera det presenterade förslaget är 
värt en separat applåd i sig.

Jag blev oerhört imponerad av vår stads-
arkitekts förmåga att inspirera publiken. 
Han lyckades med konststycket att få alla 
att våga se in i framtiden, utan att ome-
delbart se alla hinder som finns på vägen. 
Måns Werner har redan från första mötet 
pratat om vikten att inte se till vad som 
händer med ens eget hus, utan istället 
tänka "vårt Älvängen". Jag tror banne mig 
att han lyckades med det i torsdagskväll. 
Dessutom verkade många rörande över-
ens om att något måste göras. Den splittra-

de centrumbilden, trafikkaoset och bristen 
på en naturlig samlingsplats har väckt en-
gagemang.

Nu tror inte jag att man redan är i hamn, 
men när det blir dags att diskutera genom-
förande och peka på fastigheter som eventu-
ellt måste rivas blir det lättare om medbor-
garna är med på noterna. Det kändes som 
om de redan var det.

När stadsarkitekten visade sin framtids-
film över Älvängen trodde jag många skulle 
säga att "det där går aldrig", men det hördes 
inga sådana tongångar. Kanske har alla för-
stått att när väg- och järnvägsutbyggnaden 
når fram till Älvängen är det väldigt stora 
krafter och resurser som skjuts till. Det inne-
bär att samhället får en jättechans att ta nya 
stora steg, att förändra och förbättra på ett 
sätt som tidigare aldrig har varit möjligt.

Måns Werner utgår helt logiskt i sitt skis-
sande från att pendelstationen blir Älvängens 
nya hjärta. Att kunna ta tåget till Göteborg 
och vara på centralstationen på under tjugo 
minuter kommer att få många att ställa bilen. 
Det kommer att bli en hög puls runt pendel-
stationen och det är denna han vill utnyttja. 
Det tror jag även alla handlare i Älvängen är 
intresserade av och för den som bygger bo-
städer lär förtätningen i centrum vara jätte-
intressant för man vill ju inte bara åka tåg – 
man vill gärna bo någonstans också. 

Pendeltåget banar med andra 
ord väg för ett nytt Älvängen.
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Stadsarkitekten fick medhåll

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Nya köksluckor och 
bänkskivor i höst?

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Boka bord!
26 oktober

Vis & allsångskväll med 
Daniel & Anette

Var ute i tid! Boka ditt julbord NU

NATTVANDRARGÅRDEN
på Alboskolan

öppnar 
lördagen den 13 oktober

kl. 18.30 - 23.00
Från 13 år

Många vill förändra 
världen till det bättre. 
Här i Ale kommun arbetar 
bland annat Vakna-fören-
ingen mot droger som bryter 
ner framförallt unga männis-
kor. Söndagen den 14 okto-
ber vill Starrkärrs församling 
lyfta fram hur vi kan bidra till 
att våldet i vårt samhälle och 
värld minskar.

Det är kammarkören 
VocAle som tillsammans 
med jazzgruppen Lewin-
Landgren trio sjunger och 

spelar musik mot våldet. 
Trion består av den udda 
kombinationen instrument; 
saxofon, trummor och kyr-
korgel! Det är musik det san-
nerligen svänger om och att 
höra kyrkorgel på detta sätt 
är en upplevelse. Starrkärrs 
kammarkör VocAle har övat 
in ett antal sånger av Duke 
Ellington och en del spiri-
tuals som det tillsammans 
med trion blir spännande 
musik av.

Trion har varit initiativ-

tagare till föreningen Music 
Against Violence som bilda-
des 2005. De turnerar med 
sin musik runt om i världen 
som en protest mot våldet. 
De har också gett ut flera 
cd-skivor. Nu får vi möjlig-
het att på hemmaplan njuta 
till denna jazzkonsert. Varmt 
välkomna! 
(Se även annons i denna tidning).
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Musik mot våldet

Ale
Norra

TRIVSELTRÄFF
Medborgarhuset Ledet

OBS! Tiden
Torsdag 11 oktober kl 17.00

Vi öppnar dörrarna kl 16.30
Program:

Musik, modevisning med mannekänger

Tillfälle att förnya garderoben

Lotterier, kaffeservering

Hjärtligt välkomna!
Kulturgruppen

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


