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SKEPPLANDA. Ale kom-
mun har fått sitt andra 
meröppna bibliotek.

I lördags bjöds det in 
till invigningsfi rande i 
Skepplanda.

– Detta är bara bör-
jan. Slår satsningen 
väl ut kommer vi att 
fortsätta på den här 
inslagna linjen, säger 
kulturchef Michael 
Svensson.

Ett i söder och ett i norr. Nu 
finns meröppna bibliotek i 
Surte och i Skepplanda. Fler 
är förmodligen att vänta.

– Vi ser nu resultatet av 
den biblioteksutredning 
som gjordes i Ale. Meröp-
pet bibliotek är från början 
en dansk modell och ganska 
snabbt var det ett fenomen 
som vi fastnade för. Det finns 
på ett par ställen i Skåne, 
men vi är först i Västsve-
rige, säger Michael Svensson 
som närvarade på lördagens 
invigning tillsammans med 
bland andra kommunalrådet, 
Mikael Berglund (M) och 
bibliotekschef Eva Bünger.

Den officiella invignings-
ceremonin förrättades av 
Kultur- och fritidsnämndens 

ordförande, Isabell Korn 
(M).

– I och med den ökade 
tillgängligheten önskar vi att 
biblioteket ska bli skepplan-
dabornas gemensamma var-
dagsrum. Renoveringsarbe-
tet har pågått en tid, men nu 
lämnar vi över Skepplanda 
bibliotek till er, sade Isabell 
och fick applåder när hon 
plockade fram sitt meröppet-
kort och dörren gick upp.

Michael Svensson tog 
också tillfället i akt att lyfta 
fram bibliotekspersonalen 
som han uttryckte sin beund-
ran över.

– De har varit helt maka-
lösa i den här processen. Inte 
nog med att personalen löst 

en del praktiska frågor, man 
passar också på att mark-
nadsföra biblioteket i alla 
möjliga sammanhang. Sam-
tidigt vill jag framhålla kom-
munens teknik- och service-

avdelning med Dan Björk i 
spetsen som ställt upp på ett 
suveränt sätt för att få alla 
bitar på plats.

JONAS ANDERSSON

Meröppet bibliotek även i Skepplanda
– Och satsningen lär fortsätta

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn förrättade invigningen av Skepplandas 
meröppna bibliotek i lördags.

Elinor Johnson visade besökarna hur meröppetkortet fung-
erar i praktiken.

Invigningsbesökarna bjöds på fi nstämd musikunderhållning.
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rådgivning 0303-977 70

ALAFORS. Alebyggen 
har som uppdrag att 
utöka antalet hyresrät-
ter.

Nya bostadsprojekt 
kräver kapital och nu 
planerar det kommu-
nala bostadsbolaget att 
sälja fastigheterna med 
äldreomsorg.

Rikshem har visat 
intresse att ta över 
förvaltningen och i 
måndags informerade 
Alebyggen fullmäktiges 
ledamöter om planerna.

Rikshem, ett av Sveriges 
största privatägda bostadsfö-
retag, medverkade vid infor-
mationen och redogjorde 

också för media om sina 
tankar kring Alebyggen.

– Det här är inget nytt för 
oss. Rikshem är idag störst i 
landet när det gäller ägandet 
av fastigheter för äldrebo-
ende och vi vill gärna utöka 
beståndet. Vi tittar på alla 
tillväxtkommuner och Ale 
är definitivt en sådan med 
tanke på den utbyggda infra-
strukturen med ny motorväg 
och pendeltåg till Göte-
borg, säger Ilija Batljan från 
Rikshems ledningsgrupp.

För Alebyggen var det 
en skänk från ovan. Det var 
Rikshem som visade intresse 
och det skedde vid en tid-
punkt där styrelsen såg stora 
problem med att förverkliga 

nya hyresrätter i Ale, vilket är 
ett huvuduppdrag.

– För att få ekonomi i nya 
bostadsprojekt så krävs det 
att vi frigör kapital som idag 
finns bundet i äldre fastighe-
ter. Rikshem är en trygg och 
långsiktig ägare, där vi inte 
behöver känna någon oro för 
en snabb vidareförsäljning, 
säger Sune Rydén (KD), 
ordförande i Alebyggen.

Rikshem ägs till hälften av 
Fjärde AP-fonden och AMF 
Pension.

– Vi har inget behov av att 
göra några klipp, utan det 
är trygga och säkra inves-
teringar vi ägnar oss åt. Vi 
kommer att finnas om 50 år 
och behöver inte ha bråt-

tom. Det ska vara lönsamt 
på sikt och därför satsar vi på 
kommuner där vi ser en bra 
tillväxtpotential, intygar Ilija 
Batljan.

Affären handlar renod-
lat om fastigheterna. Verk-
samheten, äldreomsorgen, 
kommer Ale kommun att 
fortsätta driva. Fastigheterna 
som kan komma att beröras 
är Klockareängen i Skepp-
landa, Bohus servicehus, 

Björkliden i Alafors, Ängabo 
och Vikadamm i Älvängen 
samt eventuellt servicehuset 
på Klöverstigen i Nödinge. 
Alebyggens styrelse är helt 
överens om att detta är rätt 
väg att gå för att frigöra kapi-
tal till nya bostäder.

– Vi har fått den försäkran 
vi vill ha och det känns väl-
digt bra. Vi måste se till att 
komma igång på allvar med 
produktionen av nya hyres-

rätter, säger vice ordförande 
Stina-Kajsa Melin (S).

I september kommer 
kommunfullmäktige att 
behandla Alebyggens förslag 
om att genomföra en affär 
med Rikshem.

– Det handlar om pengar 
i storleksordningen en kvarts 
miljon, så det är mycket som 
ska gås igenom innan allt är 
klart, avslutar Sune Rydén.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nära affär. Rikshem vill förvärva Alebyggens fastigheter där det idag bedrivs äldreomsorg. 
Stina-Kajsa Melin (S), vice ordförande i Alebyggen, Ilija Batljan, Rikshem, och Sune Rydén 
(KD) ordförande i Alebyggen.

– Vill sälja äldreboendena till Rikshem

Alebyggen nära en 
stor fastighetsaffär


