
ÄLVÄNGEN. Var ska 
Svenska kyrkan ta 
vägen i Älvängen?

Den blå kyrkan är 
för liten och vid en 
eventuell utveckling av 
centrum finns det stort 
intresse av tomten.

Därför pågår just 
nu en intensiv diskus-
sion om var framtidens 
kyrka ska placeras i 
Älvängen – svaret kan 
bli i det kommande 
resecentrumet.

I torsdags samlades en stor 
grupp människor med en-
gagemang i Svenska kyrkan. 
Anledningen är Ale kom-
muns och Västtrafiks fråga 
till församling om huruvida 
de är intresserade av att bli 
en del av ett kommande re-
secentrum.

– Vi har genomfört en be-
hovsanalys och har även för-
sökt göra en ekonomisk risk-
bedömning. Vi har kommit 
fram till att kyrkan i Älväng-
en behöver större lokaler och 
nu är huvudfrågan om vi kan 
dela lokaler med andra eller 
om vi måste ha en egen fastig-
het, inledde kyrkorådets ord-
förande, Rose-Marie Fihn.

2012 ska kollektivtrafiken 
i Ale delvis övergå till pen-
deltåg. I samband med det 
byggs ett större resecentrum i 
Älvängen. Ett förslag som har 

väckts är att försöka samord-
na en rad olika verksamheter i 
resecentrumet för att göra det 
så attraktivt som möjligt.

–Vi tänker oss bio, en form 
av bibliotek, café, Folkets hus 
och varför inte kyrkan? säger 
Joachim Wever, projektle-
dare för Ale kommun.

Thor Eliasson, ordföran-
de i kyrkans fastighetsutskott 
öppnade dörren för idén.

– Vi är i behov av nya lo-
kaler och har under en längre 
tid försökt hitta en central 
tomt, men det är svårt. Detta 
är därför en spännande tanke 
och innebär också ett nytt sätt 
att möta människor.

Huvudförslaget till Älv-
ängens resecentrum är en 

byggnad i fyra våningar på 
totalt 2000 kvm.

–Västtrafik behöver 500 
kvm, men resten är tänkt för 
andra verksamheter. Bygg-
start är planerad till 2010 och 
fram till dess gäller det att vi 
lyckas fylla huset med intres-
santa funktioner. Folkets hus-
föreningen har redan anmält 
ett intresse av att flytta bion 
från Alafors, redogjorde Joa-
chim Wever.

Efter att ha fått all bak-
grundsinformation delades 
mötesdeltagarna in i mindre 
diskussionsgrupper där de fick 
stöta och blöta frågan. Grup-
perna redogjorde sedan för 
varandra hur diskussionerna 
hade gått. Det kunde konsta-

teras att de flesta var positi-
va, även om det många håll 
var för att det just nu saknas 
alternativ.

Distriktspräst, Andreas 
Pärvik, tillhör nytänkarna.

– Tillgängligheten blir na-
turligtvis väldigt bra eftersom 
alla bussar och tåg kommer 
att stanna vid resecentrum. 
Kyrkan kan få en central roll 
och förutom vår traditionel-
la verksamhet kanske vi kan 
driva musikcafé och möta 
människor i vardagen på ett 
helt annat sätt än idag.

Tveklöst en idé med många 
möjligheter.
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10%
PÅ HELA 
SORTIMENTET

Gäller t.o.m. 
lörd 18/10 2008

ÖPPNINGS-
ERBJUDANDE

50%
PÅ JEANS FRÅN  
ARTFUL DODGER

Ord. pris 1898:-

NU 949:-
Gäller så långt lagret räcker.

ÖPPNINGS-
ERBJUDANDE

Artful Dodger

Junkfood

I samma lokal öppnar

SHOWROOM
Gardiner & 

solskydd
ERBJUDANDE!

Vi beställning under 
öppningsveckan bjuder 

jag på monteringen

0709- 46 85 70

P R E M I Ä R!  15  O K T O B E R  Ö P P N A R  E N

U N I K  B U T I K  F Ö R  M Ä N
– unga som ä ldre !

T-shirt, Jeans & Accessoarer

Till dig som är medlem 
i Lärarförbundet Ale
Missa inte medlemsmötet med Johanna
Jaara Åstrand som är en eldsjäl i 
förbundsstyrelsen.
Många vill boka henne som talare. Vi lyckades!

Kvällen börjar 16.00 i Ale gymnasium
med mingel och pianobar. 17.00 startar vi i teatern 
med Johanna som talare. Hon kommer bl a att 
berätta om hur hon ser på läraryrkets betydelse för 
samhällets utveckling.

Under kvällen blir ni dessutom bjudna på 
underhållning och buffé.

Anmäl dig snarast till ditt arbetsplatsombud 
om att du kommer.

Vi ses den 27 oktober!
Styrelsen för Lärarförbundets lokalavdelning i Ale.

la.ale@lararforbundet.se  Telefon 330424

Kyrkan en del av framtidens resecentrum Fri lånebil!

– Frågan diskuteras just nu i Älvängenteras just nu i Älvängen
Thor Eliasson, kyrkans 
fastighetsutskott, Joachim 
Wever, projektledare för Ale 
kommun och distriktspräst 
Andreas Pärvik diskute-
rar möjligheten för Svenska 
kyrkan att bli en del av det 
kommande resecentrumet i 
Älvängen.

I DEN BLÅ KYRKAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


