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Attention-träffar i Kungälv
Vänder sig till dig med ett neuropsykiatriskt funktionshinder 
eller till anhöriga. Inget krav på medlemskap utan vem som 
helst som är intresserad av föreningen är välkommen.

Träffar under våren i Kungälv
Vi diskuterar egen problematik, att vara anhörig, medicinering, 
arbete, studier och skola. Vi träffas följande kvällar under våren:
26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 17/5, 1/6 och 15/6.
Tid: Klockan 18:30 – 21:00.
Plats: Fritidsgården Lyckan, Gamla Kungälvsvägen 17
Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på kaffe, te och kaka.

Mer information finns på http://attention.vgl.se.

NÖDINGE. Ale kommun 
planerar för ett större 
kommunhus med all 
administration samlad 
under ett tak.

En sådan kommun-
förvaltning kommer 
att kräva 6000 kvm 
och planeras ligga i 
Nödinge.

Den förhöjda kostna-
den kompenseras med 
ett effektivare och mer 
rationellt arbetssätt 
där framför allt resorna 
mellan olika förvalt-
ningskontor försvinner.

I strategisk plan har Ale 
kommunfullmäktige lagt fast 
att ett nytt kommunhus med 
en samlad förvaltning ska 
vara verklighet 2012. Place-
ringen ska enligt strukturstu-
dien vara på Ale Torg syd. I 

veckan fick Kommunstyrel-
sens arbetsutskott ta del av en 
första övergripande förstudie 
kring effekter och behov.

– Det ser positivt ut. För-
delarna är många och kost-
naderna som i denna studie 
visar en total hyreshöjning 
om 2 Mkr äts upp av en rad 
olika pluseffekter, säger 
strategutvecklare Joachim 
Wever.

Samlokalisera
Genom att samlokalisera 
förvaltningskontoren till 
en plats kan gemensamma 
utrymmen såsom konferens-
rum, lunchrum och personal-
utrymmen utnyttjas effekti-
vare. Tiden för resor till och 
från möten försvinner nästan 
helt, vilket kan uppskattas 
till en besparing på 500 000 
kronor. Själva transporterna 
och milersättningar för resor 

i tjänsten beräknas minska 
med lika mycket.

– Sedan får vi positiva 
energibesparingar och ta 
ett exempel som alla dagens 
kopieringsmaskiner som står 
utställda på olika kontor. 
Dessa kommer att minska 
drastiskt och det blir mycket 
pengar på ett år, menar Joa-
chim Wever som har svårt att 
hitta en enda nackdel.

– Arbetsmässigt bör det 
genom denna samordning bli 
fler spontana möten mellan 
både tjänstemän och ledande 
poltiker. Det kan leda till 
snabbare beslut och en högre 
servicegrad ut mot aleborna.

Nästa steg är att ta fram en 
skiss över hur ett nytt kom-
munkontor skulle kunna se 
ut. Enligt studien bör det pla-
neras så att det finns möjlig-
het att bygga till ytterligare 
en våning om verksamheten 

skulle behöva utökas. Konto-
ret ska bereda plats för cirka 
274 medarbetare.

Personalbehovet
– En gemensam kommunför-
valtning kan självklart också 
påverka personalbehovet. 
Vissa tjänster kan komma att 
försvinna genom en naturlig 
samordning när sex förvalt-
ningar går in under ett tak, 
avslutar Joachim Wever.

Fotnot. Dagens hyreskostnad för kom-
munens förvaltningskontor uppgår till 
drygt 10 Mkr om året. Ett nytt gemen-
samt kommunkontor skulle kosta cirka 
12 Mkr om året med en kvadratmeter 
hyra om 2000 kr.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kommunhuset i Alafors ett minne blott år 2012, då Ale kommun hoppas ha ett nytt kontor där all kommunal administration 
kan samlas. Platsen är tänkt till Ale Torg syd.
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Pröva på folkbildning!
30/1 kl 11 - 15 Mimers Hus i Kungälv
Vi presenterar årets cirklar och program.
Konferencier och artist: Gunnar Källström

Karl Gunnar Malm
24/2 kl 19 Glasbruksmuseet i Surte
”- Det mesta blir väl inte som man tänkt sig”
K-G analyserar möjligheterna till att bjuda ut 
sig själv på restaurang med visor och skrönor.

Språkcafé med
Fri scen

Glasfusing
Måla på Glas

Data för skräckslagna
Data fortsättning
Alla kan blogga
Bildbehandling

Hela vårt studieprogram 
presenterar vi på 
www.svg.abf.se

Cirkelstarter vecka 8

Lördagar kl 13 
med start 6 feb 

Mimers Hus i Kungälv

Uno Svenningsson
11/3 kl 19 

Mimers Hus i Kungälv
Biljetter släpps den 30/1

Biblioteket Mimers Hus 
Tel 0303-23 82 02

Några av våra kulturprogram

SMAKPROV PÅ STUDIECIRKLAR

Vi finns i din kommun!
Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, 
Tjörn, Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

Dansa Charlston och Hazzel. Bugga eller 
pröva på Foxtrot.

Första studien över nytt kommunkontor presenterad

ÄLVÄNGEN. Turerna fortsätter om det planerade 
resecentrumet i Älvängen.

Efter att Västtrafik presenterat hyresnivåerna 
för intresserade hyresgäster strandade projek-
tet.

Nu utreder Ale kommun om någon annan kan 
bygga billigare.

Oklart om 
resecentrum 
i Älvängen

3500 kronor per kvadratme-
ter. Den saftiga hyran avsåg 
Västtrafik att debitera Svens-
ka kyrkan, Ale kommun, 
Ale Folketshusförening och 
eventuella privata hyresgäs-
ter i det tilltänkta resecen-
trumet i Älvängen. Reaktio-
nerna blev kraftiga i slutet av 
förra året. Det var nära på en 
fördubbling mot ursprungs-
budet och självklart en helt 
oacceptabel nivå.

– Vi tittar nu själva på möj-
ligheten att låta någon annan 
förverkliga projektet och vad 
det i så fall skulle kosta. I ett 
sådant scenario blir Västtra-
fik hyresgäst istället för hy-
resvärd, berättar Joachim 
Wever, strategutvecklare i 
Ale kommun.

I början av februari träffas 
alla inblandade parter för ett 
nytt möte om hur projektet 
ska fortlöpa. Den 23:e febru-
ari gästas kommunstyrelsens 

arbetsutskott av Västtra-
fiks verkställande direktör. 
Det är ett möte som kom-
munstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (S), ser fram 
emot.

– Vi kommer att lyfta 
frågan om resecentrumet 
i Älvängen, men kommer 
också att ha en särskild över-
läggning om den framtida 
kollektivtafiken i Ale efter 
årsskiftet 2012-2013. Från 
kommunens sida kommer vi 
att tillsätta en särskild arbets-
grupp som får i uppgift att 
se över hur kollektivtrafiken 
bäst utvecklas.

Att det blir ett resecen-
trum i Älvängen är han fort-
farande övertygad om.

– Det är nödvändigt, men 
hur stort det blir vågar jag 
inte längre uttala mig om.

Öppet Hus
Måndagen den 1 februari kl. 17.00 - 19.00

Kom och träffa våra lärare och rektor som berättar 

om vårt arbetssätt och våra arbetsmaterial
Vi har förskola för barn 3-5 år samt skola F-9

Varmt välkommen!

Montessoriskolan Älvkullen
Fästningsparken 2

Ingång på gaveln upp mot fästningen
Vi fi nns på andra våningen!

ÄLVÄNGENBO

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

En trovärdig skiss och vision eller bara en utopi? Den nya 
kostnadskalkylen om 80 Mkr skrämmer iväg hyresgäster-
na och nu utreder Ale kommun om någon annan än Väst-
trafik kan bygga resecentrumet billigare.


