
NÖDINGE. Nu har kom-
munledningen flyttat in 
på Ale Torg.

Flytten är också 
startskottet på ett 
medborgarkontor.

– Men det vill vi att 
Aleborna hjälper oss att 
forma, säger kommun-
direktör Stig Fredriks-
son.

Kommunhuset i Alafors blev 
för trångt. För att bereda 
plats åt framför allt samhälls-
planeringsavdelningen och 
miljö- och byggförvaltning-
en valde kommunledningen 
att flytta till Alebyggens tidi-
gare kontor på Ale Torg.

– Det här är en tillfällig lös-
ning. I den strategiska planen 
som fullmäktige har anta-
git framgår det att 2011 ska 
ett nytt kommunhus stå fär-
digt i Nödinge. Då hoppas jag 
att alla förvaltningar kan sitta 
samlade i ett hus. Idag är vi 
tyvärr väldigt splittrade, säger 
Stig Fredriksson.

Fast flytten innebär många 
förbättringar redan idag. Fler 
sammanträdesrum och ett 
mer centralt geografiskt läge. 
Dessutom skapar de nya lo-
kalerna möjligheten att öppna 
ett medborgarkontor.

– Här ska vi möta alebor-
nas frågor och ge dem en bra 
vägledning. Alla nödvändi-
ga blanketter ska finnas till-
gängliga. Vi kommer också 
att använda entréplanet som 
utställningslokal, berättar 
Håkan Spång, administra-
tiv chef.

– Det personliga mötet 
är viktigt. Vi upplever att vi 
kommer närmare aleborna 
när vi finns på Ale Torg. Med-
borgarkontoret blir en ny mö-
tesplats för kommunledning-
en och invånarna. Hemsidan 
är ett annat verktyg som vi 
försöker utveckla hela tiden.

Även polisen kommer att 
vara en del av medborgarkon-
toret, vilket naturligtvis är po-
sitivt för alla parter.

Förutom kommunled-

ningen och kommunalråden 
har också näringslivsbolaget 
Ale Utveckling flyttat ner till 
Nödinge. Rådet för Trygghet 
och hälsa finns också på plats 
liksom överförmyndarna.

Men var ligger kommun-
huset nu?

–Det ligger kvar i Alafors. 
Vi ändrar inte på det. Däre-
mot kommer det bli en obe-
mannad entré när växeln flyt-
tar ner till Ale Torg om ett par 
veckor. Istället sätter vi upp en 
tydlig informationsskylt och 
en telefon som besökaren kan 
använda om de råder oklarhe-
ter, berättar Håkan Spång.

Den strategiska planen 
bygger på tre nyckelord, Ny-
tänkande, Nära och Natur-
ligt. Ord som kommundirek-
tören tycker passar väl in på 
avsikten med flytten.

– Vi startar ett nytt med-
borgarkontor där information 
och servicen till aleborna för-
bättras avsevärt jämfört med 
idag. Vi kommer närmare 
befolkningskoncentrationen 

i Ale och det känns dessutom 
helt naturligt att kommunled-
ningen sitter på Ale Torg där 
människor rör sig ofta, förkla-
rar Stig Fredriksson.

Eftersom kommunled-
ningen ser lokalerna som till-
fälliga har flytten kallats "bud-
getflytt" och ingen professio-
nell projektledare har kopp-

lats in.
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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam
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Hyresintäkter 230.000:-/år. Samt-
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eller högstbjudande.
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OLOF PERSGÅRDEN
Trevligt parhus i ett plan, fyra rum 
och kök om 81 kvm boarea. Tomt 
om 234 kvm med trädgård och 
sep. förrådsbyggnad. Garage i 
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populära bostadsområdet 
Olof Persgården. Pris 1.250.000:-
eller högstbjudande.
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Karoeketävling!

Kommunledningen har flyttat in på Ale Torgpå Ale Torg

Kommundirektör Stig Fredriksson och kommunens administrativa chef Håkan Spång (främst) 
ser många fördelar med flytten till Ale Torg.

– Startskottet för ett medborgarkontor

MEDBORGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Inget gehör för SD i fullmäktige
ALAFORS. Kommunfull-
mäktiges oktobermöte 
innehöll mest informa-
tion, men det blev till 
sist lite debatt.

Sverigedemokraterna 
ville inte att fullmäktige 
skulle anta förslaget 
om att Ale kommun ska 
ta emot 30 utlänningar 
per år.

– Låt oss pröva varje 
enskilt fall i fullmäktige, 
föreslog Rune Karlsson 
(sd).

Kommunstyrelsens för-
slag var att kommunfullmäk-
tige beslutar att teckna avtal 
med Migrationsverket om 
mottagande av 30 utlänning-
ar per år från och med 1 ja-

nuari 2008.
Sverigedemokraternas 

utspel fick samtliga partier 
utom Aledemokraterna att gå 
upp och tydligt markera sitt 
ställningstagande.

– Från vänsterpartiets sida 
tillstyrker vi bestämt kom-
munstyrelsens förslag, sa 
Göran Karlsson (v) och 
övriga partier följde efter.

Sune Rydén (kd) kunde 
till sist inte hålla sig, utan 
var tvungen att kommentera 
Sverigedemokraternas mot-
förslag.

– Vad är vitsen med att vi 
ska pröva och förhandla varje 
gång en flykting söker sig till 
Ale? Det låter inte särskilt 
smidigt?

– Jo, vitsen är att fullmäk-

tige då har makten om vem 
som får komma hit och inte. 
Har vi inte rum och arbete ska 
ingen komma hit och drälla, 
röt Rune Karlsson (sd).

Sune Rydén tackade:
– Bra, nu börjar det bli väl-

digt tydligt om vart ni står.
Fullmäktige fick en utför-

lig redovisning av kommu-
nens internationella arbete. 
Thomas Sundsmyr och 
Kjell Lundgren redogjorde 
för en del projekt som pågår 
och även sådana som har av-
slutats. De konstaterade att 
Ale ligger väl framme i sitt 
internationella erfarenhets-
utbyte.
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