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ALAFORS. I två måna-
der har han varit igång.

Magnus Blombergs-
son trivs med sitt nya 
arbete i Ale kommun.

– Jag har alltid velat 
bli samhällsplanerare 
och efter 30 år blev 
det äntligen så, säger 
Magnus till lokaltid-
ningen.

Magnus Blombergsson har 
under hela sitt yrkesverk-
samma liv ägnat sig åt att rita 
hus och planera verksamhe-
ter. Han har jobbat som kon-
sult mot firmor och kom-
muner, varit lokalansvarig 
på Ericsson, för att ge några 
exempel. De senaste sex 
åren har Polismyndigheten i 
Västra Götaland varit Blom-
bergssons arbetsgivare.

– Jag har jobbat som fast-
ighetschef inom Polisen, 
planerat lokaler och lokalise-
ring för personalen. Jag var 
med när polishuset i Alafors 
lades ner och när poliskon-
toret öppnade i Nödinge. 
Det är den kopplingen som 
jag hade till Ale innan jag 
började min anställning här.

Sökte inte tjänsten
Det var inte Magnus Blom-
bergsson själv som sökte 
arbetet som stadsarkitekt, 
det var Ale kommun som 
hörde av sig till honom.

– Jag fick ett telefonsam-
tal och behövde inte fun-
dera särskilt länge innan jag 
tackade ja. Ale är en väldigt 
intressant kommun som 
länge har legat under radarn 
i Göteborgsregionen. Den 
nya infrastrukturen gör det 
intressant att jobba i Ale. 
Den nya vägen och järnvä-
gen bidrar också till en gene-
rationsväxling, att det flyttar 
in mycket nytt folk till kom-
munen. Tillväxt skapar möj-
lighet att göra saker, vi kan 
skapa mer livskraftiga små-
städer, säger Magnus Blom-
bergsson och fortsätter:

– För mig är det självklart 
att Ale nu är en del av stor-
stadsregionen. Samtidigt 
som vi ska göra det trevligt 
med attraktiva småstäder 
gäller det att skydda den 
landsbygd som vi har. Land-

skapsbilden ska bevaras, det 
är den som gör Ale unik.

Magnus Blombergsson 
skall främst arbeta med den 
strategiska samhällsplane-
ringen, en långsiktig plane-
ring och vision för bebyg-
gelse, service, 
infrastruktur 
och kommu-
nikationer i 
Ale kommun. 
Han är verk-
samhetschef för Plan- och 
bygg och ansvarar för dem 
som arbetar med samhälls-
planering, bygglov och kar-
verk.

Vision till verklighet
– Bygglovschefen och plan-
chefen står för produktionen 
skulle man kunna säga. Mitt 
arbete blir att få visionerna 
att komma till produktio-
nen.

Vad är utmaningen 
arbetet?

– Att vi orkar vara lång-
siktiga. Det är en enorm 
skillnad på hög- och lågkon-
junktur och förutsättning-
arna varierar från år till år. 
Det gäller att hålla i när det 
blåser och samtidigt hålla 
emot när det så att säga råder 
full gas, det är min lärdom av 
alla strategiska uppdrag som 
jag har haft. Om vi ska bygga 
en fastighet eller väg som ska 
stå pall i 100 år, så är det vik-
tigt att slutresultatet blir bra. 

Det handlar om planering 
och framförhållning och ge 
politikerna praktisk kunskap 
om detta.

Ditt första intryck av 
Ale kommun?

– Det är mycket att göra 
och det beror 
naturl igtvis 
på den till-
växt som vi 
upplever. Vi 
ingår i en 

storstadsregion som ökar sitt 
invånarantal väldigt mycket, 
10-12 000 personer per år. 
Jag utgår från att tio procent 
av dessa människor vill bo i 
Ale, säger Magnus Blom-
bergsson.

– Jag upplever Ale som 
en decentraliserad kommun, 
det finns plus och minus 
med det. Tjänstemännen 
är väldigt utspridda, vilket 
innebär att jag får flänga en 
hel del. Det som är positivt 
är att jag får se mig omkring.

Vad har du att säga om 
sektor samhällsbyggnad?

– Jag har fått en väldigt 
bra känsla. Det har genom-
förts en generationsväxling 
och det är en förhållandevis 
ung och välutbildad per-
sonalstyrka. Det råder en 
påtaglig framåtanda, avslu-
tar Magnus Blombergsson.
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Magnus Blombergsson är ny stadsarkitekt i Ale kommun.

MAGNUS BLOMBERGSSON

Ålder: 49
Bor: Kungsladugård
Familj: Nej. Delar hus med min 
bror och min brorson.
Intressen: Jag gillar att segla 
och att resa. Det blir lika mycket 
studie- som nöjesresa när jag ger 
mig iväg någonstans. Det är en 
arkitektskada. Nyfi kenheten är min 
drivkraft.
Aktuell: Som nytillträdd stadsar-
kitekt och tillika verksamhetschef 
för avdelningen plan- och bygg i 
Ale kommun.

Vi kan skapa mer livs-
kraftiga småstäder.

Magnus Blombergsson

FAMILJEFÖRETAGET INFORMERAR
Vi är glada att kunna berätta för er äldre i Ale, att vi är godkän-

da av kommunen för att utföra hemtjänst från den 1 Mars.
Vi har en lång erfarenhet av vårdarbete och personlig assistans, med 
ti l lstånd från socialstyrelsen. Vi hjälper dig utifrån dina behov och 
önskemål, så att du känner trygghet. Vi är måna om ditt välbefin-

nande och vil l att du bestämmer hur vi ska hjälpa dig.

Du får bl.a: Fast, duktig och utbildad personal. Gratis fotvård en 
gång /månad. Juridisk och annan praktisk hjälp med t.ex. ditt hem-
tjänstbeslut. Skräddarsydd hjälp så att det passar dina behov. Vi ta-
lar flera olika språk. Vi kan även arbeta som personliga assistenter.

Hösten sägs symbolisera ålderns tid. Vi vill att du ska upp-
leva sommartid tillsammans med oss. Varmt välkommen att 

kontakta oss för mer information!

Flexiassistans Göteborg AB
Adress: Angeredsvinkeln 9

424 67  Angered

Webbplats: www.flexiassistans.se
E-post: flexiassistans@hotmail.se
Telefon: 031-789 09 90


