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ÄLVÄNGEN. Folkets Hus 
får en ansiktslyftning.

En välbehövlig sådan 
enligt föreståndaren 
Willy Kölborg.

– Vi har medvetet 
väntat eftersom det 
tidigare fanns planer på 
att fl ytta verksamhe-
ten till Resecentrum.

Folkets Hus i Älvängen har 
stått pall sedan 1930. Under 
60-talet hyrdes fastigheten 
ut till en mekanisk verkstad, 
men återgick i Folkets Hus 
regi på 70-talet. I slutet av 
detta decennium beslutade 
man också att renovera huset.

– Det skedde med hjälp 
av frivilliga krafter, ett 80-tal 
personer deltog i arbetet, 
berättar Willy Kölborg.

1982 stod Folkets Hus 
redo för nyinvigning vilket 
skedde under dåvarande 
kulturministern Bengt 
Göransson.

– Ytterligare renove-
ringsarbeten har skett efter 
det. För två år sedan bytte 
vi ut alla dörrar och fönster 
samtidigt som vi installe-
rade ett nytt värmesystem. 
Direktverkande el ersattes av 
luft- och vattenburen värme. 
Detta genomfördes som ett 
Leaderprojekt, förklarar 
Willy Kölborg.

Den här gången förses 
fastigheten med ny färg. I 
slutet av veckan beräknas 
arbetet vara klart.

– Sedan har vi en del mål-
ning kvar att göra invändigt, 
tillägger Kölborg.

Hur är beläggningen 
under veckorna?

– Uthyrningsfrekvensen 
är väldigt god, det gäller både 
dags- och kvällsaktiviteter. 
Vi har många föreningar och 
privatpersoner också för den 
delen, som vill nyttja lokalen 
till diverse sammankomster, 
säger Willy Kölborg som vet 
att tillgängligheten spelar 

stor roll.
– Läget är jättebra, vi har 

en stor parkeringsplats och 
bussen som stannar i princip 
utanför dörren. Nu räknas 
Folkets Hus som en cen-
trumnära fastighet, annat 
var det förr. När man letade 
tomt i slutet av 20-talet var 
tanken att bygga i närhe-
ten av Manufakturen och 
tingshuset, men det blev nej. 
Istället hänvisades byggher-
rarna till en plats långt utan-
för centrum och där är vi nu, 
avslutar Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Vi är många som undrar 
hur länge jordens resurser 
ska räcka till alla. 

Några säger att vi skulle 
behöva flera jordklot för 
att alla ska kunna leva med 
samma standard som vi gör 
i Sverige idag. Några får 
klimatångest och mår inte 
alls bra, andra tar det med 
ro. Det är dags att se till 
helheten, att koppla ihop 
hälsa och välbefinnande med 
miljö- och klimatfrågor.

Ju mer vi tjänar desto mer 
konsumerar vi, och vi köper 
ofta mera än vad vi behöver. 
”Köp 3 betala för 2”! Men 
jag kanske bara vill köpa 
EN! Vi måste fundera över 
om vi verkligen behöver allt 
det vi köper. Det kostar ju 
på att vårda och sköta det vi 

har och det tar tid – tid som 
vi kanske bättre kan använda 
till annat.  

Kan vi kanske dela eller 
byta istället för att köpa 
nytt? Bilpooler är redan eta-
blerade på många håll, och 
tack vare de sociala medi-
erna fungerar dessa smidigt 
och effektivt. Biblioteken är 
vi vana att gå till men kanske 
kan vi låna annat än böcker? 
Det finns klädotek på flera 
platser där man lånar och 
byter kläder, och det finns 
även verktygsotek där vi 
lånar verktyg av varandra. 

”Landshare” är ett sätt 
att dela på odlingsbar mark. 
Stadsjord är ett exempel, 
vilket innebär att någon 
lämnar ut odlingsbar mark 
där andra intresserade kan 

odla och kanske till och med 
ha grisar och andra djur. 
Det är igång i Göteborg 
och på många andra plat-
ser i världen. Den som har 
en trädgård som man inte 
orkar odla upp kan kanske 
erbjuda någon annan att 
odla grönskar och blommor 
där. Förutom att det kan ge 
en ökad social gemenskap 
tar vi ett ansvar för miljön. 
Och kanske till och med mår 
bättre.

Du som har tankar och 
idéer om hur vi här i Ale kan 
leva på ett mer hållbart sätt 
är välkommen att ta kontakt 
med mig .

Birgitta Fredén
Folkhälsoplanerare
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Folkets Hus målas om

Folkets Hus i Älvängen förses med ny färg. Arbetet beräknas 
vara klart i slutet av veckan.

Willy Kölborg.

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15
ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 

LAGERVAGNAR
Välvårdade beg. husvagnar 

och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!
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