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ÄLVÄNGEN. Ett rese-
centrum med ett kul-
turhus innehåll.

Det är huvudspåret 
när en 2000 kvm stor 
pendelstation planeras 
i Älvängen.

Beslut om bibliotek, 
kyrksal, café samt en 
bio- teatersalong ska 
vara tagna före års-
skiftet.

Västtrafik vill skapa ett 
resecentrum i Älvängen där 
fjärrbussar och tåg möts. 
Ale kommun har medver-
kat aktivt i projektet för att 
kunna fylla de planerade 2000 
kvm. Svenska kyrkan och Ale 
Folketshusförening är de 
två tyngsta aktörerna som 
har visat intresse. Därmed 
tog resecentrumet snabbt 
formen av ett kulturhus.

– Detta kompletterat med 
ett så kallat pendelbibliotek 
som Ale kommun gärna vill 
bidra med så har vi skapat 
ett mycket spännande inne-
håll. Självklart blir det också 
utrymme för ett antal affärs-
lokaler med verksamheter 
liknande Espresso House 
och Pressbyrån, berättar
Joachim Wever, strategut-
vecklare i Ale kommun.

Totalt handlar det om fyra 
plan på 500 kvm vardera som 
ska fyllas. Den största utgörs 
av en modern bio- och tea-
tersalong. Ale Folketshusfö-
rening har ansökt om bidrag 
från olika håll för att möjlig-
göra projektet.

Hoppas på Boverket
– Det här är en jättechans 
att skapa något unikt i Ale 
och Älvängen. Vi har ansökt 
om investeringspengar till 
en digital bioutrustning 
hos Ale kommun och även 
ett EU-bidrag till samma 
ändamål. Vi kommer också 
att begära 5 Mkr av Bover-
ket, då vi bland annat avser 
driva konferens- och folk-
bildningsverksamhet. Det är 
detta vi förhandlar om just 
nu med Vässtrafik eftersom 
det antingen krävs ett långt 
hyreskonktrakt eller att vi 
äger huset för att Boverket 
ska betala ut pengarna, men 
det kommer vi självklart att 
lösa. Mängder av människor 
kommer att passera resecen-
trumet och biosalongen får 
ett enda långt skyltfönster, 
säger Folketshusförestån-
dare, Willy Kölborg.

Svenska Kyrkan är också 
en stor intressent. Den blå 

kyrkan i Älvängen har gått 
ur tiden och verksamhe-
ten kräver både större och 
modernare utrymmen. Kyr-
korådet ska återigen disku-
tera frågan den 28 oktober, 
men ett beslut är de inte redo 
för ännu. Förslaget omfat-
tar kyrksal och lokaler för 
gruppaktiviteter.

Inga kalkyler
– Beslutsunderlaget är lite 
för tunt för tillfället. Vi har 
inte sett några kalkyler eller 
hyresnivåer än så ett defini-
tivt beslut i kyrkorådet dröjer, 
säger Stig-Harald Gustafs-
son som är en av rösterna i 
kommittén för en framtida 

kyrka i Älvängen. 
– Det är en mycket in-

tressant idé och fördelarna 
är många. Att placera fram-
tidens kyrka där det finns ett 
naturligt flöde av människor 
ser vi som positivt. Det är 
också ett nytt grepp att skapa 
en modernare kyrka än den 
traditionella kyrkobyggna-
den, men jag har respekt för 
att en del är tveksamma. Det 
här beslutet måste få mogna 
för det är en aning kontro-
versiellt, menar en förhopp-
ningsfull Stig-Harald Gus-
tafsson.

Ett tredje ben i ”Kultur-
huset” är att Ale kommun 
öppnar ett pendelbibliotek.

– Beslut om det är på gång. 
Det ska behandlas politiskt, 
men jag har svårt att se varför 
man skulle låta bli att för-
bättra servicen för Aleborna. 
I Stockholm är liknande pen-
delbibliotek vid tunnelbanan 
en stor framgång. Människor 
lånar mycket mer spontant 
och kan vissa stunder på 
dygnet, då det är obemannat 
även ladda ner ljudböcker, 
film och musik i sin I-pod 
via så kallade mediestationer. 
Det är helt suveränt, säger en 
lyrisk Joachim Wever.

Västtrafik kommer med 
största sannolikhet vara den 
slutgiltiga fastighetsägaren 
även om andra alternativ 

också diskuteras. 
Byggnationen beräknas 

kost 42 miljoner kronor. Af-
färsinnehavare har redan visat 
intresse för de kommersiella 
lokalerna, men besluten om 
vilka aktörer som får tillträ-
de till framtidens Resecen-
trum och Kulturhus i Älväng-
en tas först när de stora hyres-
gästerna skrivit på. Västtrafik 
kommer själva att disponera 
ett större utrymme. Fastighe-
ten ska vara klar för invigning 
i december 2012.

Resecentrum blir Kulturhus 2012
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RESECENTRUM = KULTURHUS
Storlek: Fyra plan om 500 kvm
Markplan: Kyrksal, butiker, toaletter. 
Plan 2: Grupprum för kyrkan. Pen-
delbibliotek. Plan 3: Samlingslokaler, 
kök, café. Bio- teatersalong. Utställ-
ningshall. Plan 4: Västtrafik. En 
rulltrappa är planerad att gå igenom 
hela byggnaden. Allt blir lättillgäng-
ligt och överskådligt.

Bonusfakta: Bio- och teatersa-
longen planeras att fungera även 
som en modern konferensan-
läggning där du skjuter fram det 
antalet stolar du behöver. Som mest 
kommer 240 personer att kunna 
vistas i lokalen.
Pris: 42 Mkr. 

En skiss över pendeltågstationen och ett planerat resecentrum i Älvängen 2012.
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– Om alla planer går i lås i Älvängen


