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matglädje 

LÄTTA 
600g. Jfr. pris 16:67/kg 

/st

POTATISSÄCK 10 KG
Tores lantbruk. Fast potatis Sverige.

Jfr. pris 1:50/kg
 Max 2 per kund

FLÄSKFILÉ
Tican. Ca vikt 540g. Danmark 

Max 2 per kund

ÄGG 15-PACK
15-pack, medium. Stjärnägg. 

Jfr. pris 1:-/st 

varje dag

KLIPP!

DELIKATESS- 
KÖTTBULLAR
ICA. 450 g. Djupfryst.

Jfr pris 33.33/kg
Max 2 köp per kund

15:-/st

/st

Vi pressar 
priset 

ytterligare!

/st

/kg

ÄLVÄNGEN. I förra veckan offentlig-
gjorde Aledemokraterna sin idé om 
ett nytt kommunhus i Älvängen.

Gruppledaren, Jan A Pressfeldt, 
menar att det är nödvändigt för att 
Ale kommun ska kunna rekrytera 
kompetent personal i framtiden.

– En attraktiv arbetsplats ligger 
nära pendeltrafi k, handel och ser-
vice, säger han.

På initiativ av den tidigare rödgröna majori-
teten genomfördes en förstudie av att samla 
kommunadministrationen till ett ställe. 
Utredningen presenterades i november 
2009. Studien visade att det är möjligt att 
minska den totala lokalytan väsentligt genom 
en samlokalisering, dessutom är utsikterna 
goda för att effektiviseringar och samord-
ningsvinster när det gäller konferens- och 
personalutrymme, fastighetsservice, bilpool 
och kontorsservice. När Alliansen vann valet 
och bildade majoritet med Aledemokraterna 
stoppades planerna undan. Idag är adminis-
trationen fortfarande splittrad mellan Ledet, 
Nödinge och Älvängen, men nye kommun-
chefen Björn Järbur har lyckats samla kom-
munledningen under ett tak på Ale Torg.

– På sikt duger inte det och lokalerna på 
torget håller låg standard. Dagsljuset är 
begränsat och ventilationen bedrövlig. Det 
bästa hade dessutom varit att ha all adminis-
tration samlad i ett hus, även samhällsbygg-
nad och utbildningsförvaltningen. Vi presen-
terar dock två förslag, där omsorg och skola 
blir kvar i Nödinge och övrig förvaltningsled-
ning flyttas till Älvängen, säger Jan A Press-
feldt som har fler motiv än att effektivisera 
kommunens administration.

– Liksom övriga kommuner har Ale ett 
stort framtida rekryteringsbehov och då 
måste vi bli attraktivare. Att ta tåget till Nol 
och tvingas gå eller vänta på bussen till kom-
munhuset i Alafors känns inte bra. Ur det 
perspektivet ligger Älvängen bäst geografiskt. 
Från Trollhättan tar det 16 minuter och från 
Göteborg med snabbtåget cirka 18 minuter. 
På så vis kan vi locka sökande från fler håll. I 
Älvängen finns också ett bra utbud av handel 
och service som också är viktigt för den som 
söker nytt jobb.

Ett nytt kommunhus med en samlad kom-
munadministration skulle enligt senaste för-
slaget kosta en dryg miljon mer än dagens 
lokalkostnader.

– Då har vi inte tagit hänsyn till att man 
faktiskt skulle kunna göra något av kommun-
huset i Alafors som på sikt kan bli en inkomst, 
förslagsvis lägenheter, säger Jan A Pressfeldt.

Skissen på ett nytt kommunhus centralt i 

Älvängen väckte många känslor, inte minst 
fick Pressfeldt själv ta emot ett antal reaktio-
ner.

– De flesta var positiva, men självklart finns 
det alltid de som är rädda för förändring. Nu 
är det bara ett skissförslag som vi har tagit 
fram, mest för att få igång debatten. Det är 
viktigt att vi på allvar börjar tala om saken. 
Det är angeläget för Ales framtid.

Oppositionsråd Paula Örn (S) tyckte det 
var kul att även Aledemokraterna vaknat och 
upptäckt en fråga som Socialdemokraterna 
har varit drivande i länge.

– Vi har påpekat behovet av en samlad 
kommunadministration under lång tid, men 
på grund av Alliansen har vi tappat all fart. 
Dessutom får de läsa på lite bättre. För att 
få alla pluseffekter med en samlad förvalt-
ning krävs ett kommunhus, inte att splittra 
den på två orter. När det gäller placeringen, 
tycker jag det är olyckligt att redan peka ut 
en plats. Vi är överens om att satsa på två 
centralorter och i Älvängen har vi fått igång 
samhällsutvecklingen genom att kommunen 
har genomfört ett antal strategiska markköp 
som gör att vi nu bättre kan styra vad som ska 
ske. I Nödinge behöver kommunen själv vara 
motorn för att elda på utvecklingen så därför 
tycker nog jag personligen att ett nytt kom-
munhus är bättre lämpat där, kommenterar 
Paula Örn.

– Älvängen är bäst ur rekryteringsperspektiv

Aledemokraterna
föreslår nytt kommunhus
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Per-Anders Klöversjö
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Jan A Pressfeldt (AD), gruppledare för Aledemokraterna och Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, har presenterat ett skissförslag på ett tänkt kommunhus i centrala Älvängen.


