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ALE. Vad är egentligen 
Ale för ett ställe?

Vad fi nns det och hur 
kommer det att se ut i 
framtiden?

I lördags gavs ett 
unikt tillfälle att få en 
inblick i kommunen och 
några som tog chansen 
att få en guidad buss-
tur var familjen Ireby-
Malmquist från Stock-
holm som planerar att 
fl ytta till hus.

Att bussar med nyfikna turis-
ter skumpar fram längs Lin-
négatan i Göteborg hör inte 
till ovanligheterna. Det gör 
däremot guidade bussturer i 
Ale kommun. 

Sensommaren låg som 
ett värmande filter över 
Nödinge i lördags efter-
middag när två abonnerade 
bussar svängde upp utanför 
gymnasieentrén. 

Den södra turen skulle 
komma att guidas av explo-
ateringsingenjör Jörgen 
Sundén och på den norra 
sträckan var det projektle-
daren Kjell Lundgren som 
höll i mikrofonen. 

Syftet var enkelt: Att visa 
upp kommunen med alla dess 
tillgångar och möjligheter 
som gör Ale till en attraktiv 
kommun att bo och verka i. 
Mycket fokus låg på nybygg-
nation och kommunikatio-
ner, men även närheten till 
naturen och gynnande för-
hållanden för barnfamiljer 
lyftes fram liksom det välbe-

varade historiska arvet.
Med på den norra turen 

fanns Jonas Ireby och Elin 
Malmquist med sonen 
Elias 4 månader och hunden 
Sixten. 

De har nyligen flyttat från 
Stockholm till Sävedalen i 
Göteborg och nu längtar de 
efter att komma från lägen-
heten till ett eget hus.

– Det var när vi fick barn 
som vi på riktigt började leta 
efter hus, bara det att kunna 
öppna dörren och gå rakt ut 
i trädgården. Det längtar vi 
efter, säger Elin.

Familjen letar lite var 
stans i Göteborgs kranskom-
muner och av en ren slump 
hittade Jonas information 
om den guidade bussturen. 

– Vi vill bo nära naturen, 
men samtidigt inte alltför 
långt utanför. Vi är inte så 
intresserade av att renovera 
utan vill köpa något som är 
någorlunda färdigt att flytta 
in i, säger Elin. 

Under bussturens gång 
fick de anledning att titta lite 
närmare på flera av nybygg-
nadsprojekten som just nu 
ligger i startgroparna. 

Lantlig charm
Första stoppet efter Nödinge 
var natursköna Gallåsvägen i 
Nol, hemtrakter för Stefan 
Karlsson och Sara Persson, 
som också fanns med bland 
resenärerna. 

De har bott i Nol sedan i 
november förra året då flytt-
lasset gick från Bollnäs. 

– Det var genom mitt jobb 
som vi skulle flytta ner till 
Göteborg och efter att ha 
letat runt i flera kommuner 
fastnade vi till sist för huset i 
Nol, berättar Stefan.

I lördags tog de chansen 
att se lite mer av sin nya hem-
kommun, som ibland påmin-
ner förvånansvärt mycket 
om den norrländska naturen. 
Såväl älgar som rådjur har 
de nämligen kunnat skåda 
direkt från köksfönstret.

– Vi har mer djur på 
tomten nu än när vi bodde i 
Hälsingland, skrattar Sara. 

I kontrast till den 
nybyggda fyrfältsvägen och 
pendelstationerna fick Ala-
fors glänsa med sin lantliga 
charm när bussen fortsatte 
längs Alingsåsvägen och upp 
förbi Alafors fabriker. Om 
Pelarteatern, Ahlafors bryg-

gerier och Furulunds fest-
plats utgör det gamla bruks-
samhällets kulturhistoriska 
guldkant, öppnar 55 nya 
hyreslägenheter i Solgården 
upp för nya bostadsmöjlig-
heter. 

Det planerade bostadsom-
rådet Kronogården på Älv-
ängens höjd fångade Jonas 
Irebys och Elin Malmquists 
intresse. 

– Att ha naturen runt 

knuten känns lockande. 
Sedan är det förstås jättebra 
om det går bra med kollek-
tivtrafik också, säger Elin. 

Ett annat område som 
familjen fick chans att intro-
duceras för var Svenstorp i 
norra Älvängen där Veidekke 
bygger 13 fristående hus som 
marknadsförs som skräddar-
sydda för familjeliv. Innan 
guidebussen återvände till 
Nödinge fick resenärerna 

på den norra turen chans att 
besöka visningshuset. 

Urinvånare, inflyttad 
eller i funderingar på att bli 
alebo – lördagens guidade 
tur gav nya perspektiv på en 
kommun rik på historia med 
en ännu rikare framtid att 
vänta.
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GUIDADE TURER
Norra turen: Nödinge, Nol, 
Älvängen, Furulund, Alebacken, 
Solgården, Sjövallen, Alebacken, 
Vikingagården, Älvängen centrum, 
Resecentrum, Kronogården, 
Svenstorp.
Södra turen: Nödinge, Norra 
Kilandavägen/Ale Höjd, Backa 
Säteri, Södra Backa, Nödinge 
Golfklubb, Klädkällaren, Bohus 
Centrum, Jennylund, Bohus Höjd, 
Glasbruksmuseet, Keillers Damm, 
Surte Centrum.

Blivande alebor? Elin Malmquist och Jonas Ireby med Elias 4 månader och hunden Sixten har nyligen fl yttat från Stockholm 
till Göteborg. Nu letar de efter hus och passade därför på att åka på en guidad tur genom Ales norra delar.

Aleguiden. Projektledaren Kjell Lundgren, guidade resenärerna genom såväl bostadsbyggna-
tioner som kulturella verksamheter i kommunen.

Infl yttade. Sara Persson och Stefan Karlsson fl yttade i fjol över 60 mil från hemstaden Boll-
näs till Nol där de hittade sitt drömhus med naturen som närmsta granne.

Ale kan vara nästa hållplats


