
ALE. Michael Svensson 
är ny kulturchef i Ale.

Han tar över en verk-
samhet som främst 
präglats av sparbeting 
de senaste åren.

– Jag ser bara möjlig-
heter, det finns otroligt 
mycket att göra och 
resurserna är trots allt 
väldigt stora – särskilt 
med tanke på den kom-
petenta personalen, 
säger Michael Svens-
son.

I våras lämnade dåvarande 
kulturchefen, Ove Ringsby, 
in sin avskedsansökan. Han 
var starkt kritisk till förvalt-
ningens syn på kulturverk-
samheten i Ale. Hans efter-
trädare, Michael Svensson, 
med över 30 år i kommunen, 
ser istället möjligheter.

– Som för alla verksamhe-
ter inom vår förvaltning så är 
det tuffa ekonomiska villkor, 
men jag är övertygad om att 
vi kan åstadkomma mycket 
med de resurser som finns. 
Dessutom så tror jag på bred 
samverkan. Vi ska öppna nya 
dörrar och gemensamt med 
andra partners skapa en spän-
nande verksamhet, säger Ales 
nya kulturchef.

Han har bara varit på 
posten i en knapp veckan när 
Alekuriren får en pratstund 
med honom.

– För min del handlar det 
nu om att lära känna perso-
nalen och få en bild av hur 
verksamheten fungerar idag. 
Efter bara några dagar kan 

jag konstatera att det finns 
stora ambitioner och mycket 
hög kompetens, men kanske 
har man kört lite för länge i 
samma hjulspår, funderar Mi-
chael Svensson.

Ingen gröngöling
Det är långt ifrån en grön-
göling som fått uppdraget att 
axla rollen som kulturchef i 
Ale. Michael Svensson har 
sedan Ale gymnasium öpp-
nades varit ansvarig för det 
estetiska programmet.

– Det tror jag kan bli en 
fördel. Kulturverket kan sam-
verka med esteterna i högre 
utsträckning än vad som hit-
tills har varit fallet. Ale gym-
nasium är överhuvudtaget en 
nyckel till ett levande kultur-
liv i kommunen. Jag hoppas 
att vi från Kulturverket kan 
bidra till att hålla huset mer 
öppet. Jag vill att kreativa 
ungdomar inom alla former 
av kultur ska kunna utnyttja 
de resurser som finns i huset. 
Här finns allt du kan önska 
dig för att skapa, musik, dans, 
teater eller film. Jag tycker 
det är synd att vi bara använ-
der huset på dagtid, menar 
Michael Svensson.

Han ser gymnasiet som en 
mötesplats, där skaparglädjen 
både är spontan och kreativ.

– Jag har använt ordet 
"kulturfabrik" i tidigare pro-
jekt, men jag gör det gärna 
igen. Det hade varit kul om 
vi kan producera "kultur" 
som sedan visas upp på andra 
platser i Ale.

Inte ens en mager budget-

kostym gör honom mindre 
positiv.

Pengar är inte allt
– Pengar är inte allt. Vi kan 
skapa otroligt mycket, bara 
viljan finns. Jag tror på män-
niskans inneboende kraft, 
men någon måste öppna 
dörren och hälsa välkommen, 
annars blir det inget. Sedan 
behövs det alltid någon form 
av ekonomi och den ska vi 
stärka genom att upprätta en 
bred samverkan med studie-
förbund, organisationer och 
föreningar, menar Michael 
Svensson.

Allmänkulturen, de profes-
sionella artisterna som kryd-
dar kulturlivet i Ale kommer 
även fortsättningsvis att vara 
en viktig ingrediens.

– Jag har träffat Teaterför-
eningen i Ale som är en stark 
och kunnig kraft för att ge-
nomföra dessa arrangemang.
Finkulturen, som jag gärna 
kallar proffsen, är det som 
inspirerar och ger oss energi. 
Men jag tror att vi måste bli 
lite bättre på att för- och ef-
terarbeta vad det är vi ser, sär-
skilt när det gäller föreställ-
ningar för barn och ungdo-
mar, säger Michael Svens-
son.

Förvaltningen har också ett 
uppdrag om att försöka skapa 
ett underlag till en form av 
kulturskola. Det kommer att 
hamna på Svenssons bord.

– Det blir en utmaning och 
där är jag inte riktigt klar med 
hur jag tänker, men vad jag 
har upptäckt är att kompe-
tensen inom musikskolan är 
solid. Vi får väl börja där och 
sedan se hur vi går vidare med 
dans och teater.
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Michael Svensson antar en ny utmaning i Ale kommun, då han numera är kulturchef.

Michael Svensson ny kulturchef i Ale

"En spännande utmaning 
med stora möjligheter"

"Det lönar sig att åka några mil, för en bra affär!"
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VW Eos 2.0 TFSI -07
1.150 mil, silvermetallic, ACC,
exclusivepkt, ambientepkt,
helläder mm
265 000 kr

VW Caddy TDI 105HK -06
5.000 mil, frescogrön, klimat,
höjdinställt förarsäte. mm
129 000 kr Ex moms

VW TRP PICK-UP EH TDI
130HK -04
7.400 mil röd, AC, airbag, servo,
komfortstol mm
175 000 kr Ex moms

VW Caddy Life 1,6LB 
102HK -05
4.550 mil silver, klimat, 7-sits,
CD, elhiss, elspeglar mm
115 000 kr Ex moms

Daewoo Nubira 1.8 CDX -04
2.000 mil, rödmetallic, CDX,
ACC, läder, LM-fälgar, larm mm
69 000 kr

Peugeot 206 1,4 X-Line 
5-Dörr -04
8.100 mil, blåmetallic
79 000 kr

Renault Scenic 
1,6 -03
9.900 mil, M grå
69 000 kr

Navigon 5100 

Europa GPS 

på köpet 

vid köp av 

begagnad bil

Hitta rätt i höst!

Audi Allroad 2,5 TDI Q
Tiptronic -01 
22.400 mil, atlasgrå metallic,
klimat, skinn, ppilot mm
149 000 kr

Audi A8 4,2 Quattro -03
5.100 mil, nattblå pärl, taklucka,
ESP, klimat, parkpilot, hands-
free, navigator, alufälg m.m 
395 000 kr

Audi A4 1,8T -02 
9.500 mil, delfingrå metallic kli-
mat, farthåll, elhissar, ABS mm
119 000 kr 

Volkswagen GOLF 1.6/102
Trendl
6.250 mil, tornadoröd, AC, alu-
fälg, 5-dörr, c-lås, multiratt, CD-
radio, ESP, m-värmare, elhiss
125 000 kr 

BMW 3201 Touring -06
4.400 mil, svart
239 000 kr 

Audi A4 Avant 1,8T 
multitron -03
12.200 mil, amulettröd, ACC,
aut, farthållare, elhiss + speglar
129 000 kr 

VW Golf 1.6 -04
10.200 mil, tornadoröd, trendli-
ne, 5-dörrar, style pkt. mm
89 000 kr

VW Bora 1.6 -02
7.000 mil, muranoröd, AC, fart-
hållare, airbag mm
79 000 kr

Audi A6 2,4 Multitronic -01 
12.600 mil, hibiscusröd pärl klimat, xenon,
färddator m.m

109 000 kr

Volvo XC70 2.5T Aut -05
7.500 mil, svartmetallic, ACC, skinn, drag,
farth, multiratt. mm

199 000 kr

MICHAEL SVENSSON

Ålder: 54.
Bor: Lägenhet på Norra Älvstranden.
Familj: Gift med Hanna, gemen-
samma dottern Lina, 19. Cecilia, 36, 
från tidigare förhållande och Hannas 
Ellenor.

Utbildning: Naturvetenskaplig.
Yrke: Kulturchef i Ale kommun. Tidi-
gare ansvarig för det estetiska pro-
grammet i Ale gymnasium, teater-
lärare.

LYCKA TILL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


