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Under slutet 
av1960-talet stod vi 
inför förberedelser-

na och ställningstagandet 
till det nya förslaget till 
kommunindelning.

Kommunindelnings-
reformen beslutades av 
riksdagen 1962. Avsikten 
var att landets kommuner 
skulle sammanslås till 282 
storkommuner och vara 
genomförd i januari 1971.

Enligt reformen skulle de 
tre kommunerna Skepplan-
da, Starrkärr och Nö-
dinge sammanföras till en 
kommun. Reformen skulle 
vara genomförd 1971, men 
senare ändrades genomför-
andet till 1974.

Under förberedelsetiden 
utsågs en samarbetsnämnd 
bestående av representanter 
för de tre kommunerna, 
vilka hade att förbereda 
sammanslagningen. Län-
styrelsen hade beslutat, att 
namnet skulle vara Surte 
kommunblock. Detta var 
det första fröet till den 
oenighet som uppstod och 
växte under förberedelse-
tiden. De tre kommunerna 
utsåg enligt direktiven en 
samarbetsnämnd på tre 
ledamöter från vardera 
kommun där undertecknad 
utsågs till ordförande.

Kommunikationsdepar-
tementet gav kommunerna 

i uppdrag, att före den 1 
februari 1969 yttra sig över 
kommunreformen. De fick 
två alternativ. Antingen 
utfäster de sig att genomföra 
reformen, eller också ger de 
länsstyrelsen i uppdrag, att 

överbrygga de svårigheter 
som kommunerna ifråga 
anser hindra en samman-
slagning.

Beslutet blev ett åläg-
gande från departementet 
att genomföra sammanslag-
ningen 1 januari 1974.

Frågan hade diskuterats 
inbördes i de tre kommu-
nerna och i samarbetsnämn-
den, men inte kommit till 
något avgörande resultat.

Meningarna var delade. 
Nödinge kommun ansåg att 
nya storkommunen skulle 
överföras till Göteborg och 
Bohuslän, vilket de andra 
två kommunerna motsatte 

sig, varför det föreslogs en 
delning av blocket, så att 
Nödinge blev en enskild 
kommun. Vi förstod så små-
ningom, att en delning av 
blocket inte var möjlig, och 
att vi måste börja bearbeta 
de problem, som låg framför 
oss.

Det fanns stora frågor 
att lösa. Den största var 
hur eldistributionen skulle 
organiseras. Denna fråga 
satte sinnena i svallning . 
Önskemålet från Nödinge 
kommun var att Vattenfall 
AB som hade konsession i 
Södra Surte skulle utökas att 
omfatta de tre kommunerna, 
men så blev inte lösningen. 
Lösningen blev grunden till 
nuvarande Ale Elförening. 

Vi hade naturligtvis 
namnfrågan att lösa, men 
i motsats till flera som 
kommenterat sammanlägg-
ningen, hade det inte den 
dignitet som de ansett.  Det 
var endast de mest aktiva 
i respektive kommun som 
diskuterat namnfrågan, 
men allmänheten gav den 
föga intresse. Namnfrågans 
lösning kom från Skepp-
landa. Det var chefstjänste-
mannen i Skepplanda Einar 
Thorsson som föreslog Ale. 
Namnet kommer från Ale 
härad och alhäringar var ett 
känt namn i bygden. Även 
Alesnickarna, som varit 

med om uppbyggnaden av 
Göteborg hade gjort nam-
net känt. Någon enighet 
uppnåddes emellertid inte. 
Dåvarande Kungl.maj: t 
fastställdes namnet till slut 
till kommunnamnet Ale.

Efter 
olika turer 
och förslag 
bestäm-
des till 
sist enligt 
kommun-
reformens 
ursprungli-
ga förslag, 
att de tre 
kommu-
nerna 
Skepplan-
da, Starr-
kärr och 
Nödinge skulle sammanfö-
ras till en kommun från och 
med 1 januari 1974.

Vid valet 1973 hade Soci-
aldemokraterna erhållit 21 
av kommunalfullmäktiges 45 
mandat och hade tillsam-
mans med Vpk majoritet. 
Till Ale kommuns politiska 
ledning utsågs till ordfö-
rande i kommunfullmäktige 
Erik Alexandersson (S) 
Nödinge och till ordfö-
rande i kommunstyrelsen 
och tillika kommunalråd 
Arne Adiels (S) Starrkärr.  
Besluten togs i enighet även 
om det i viss mån skedde ” 

under galgen”.
 Samarbetsnämnden 

hade nu ersatts av samman-
läggningsdelegerade, som 
hade att utreda och föreslå 
åtgärder, vilket skulle få den 
nya kommunen att fungera. 

Nu började 
för oss en 
grannlaga 
uppgift 
att utse en 
personalor-
ganisation. 
Särskilt när 
det gällde 
de olika 
chefspos-
terna, där 
vi hade 
en i varje 
kommun, 
som hade 

likartade arbetsuppgifter. 
Som ordförande blev det 
min uppgift, att söka mig 
fram och ständigt ha under-
handskontakt med övriga 
delegerade.

Att utse kommunchef för 
Ale kommun blev tämligen 
enkelt. Anders Larsson, 
Nödinge kommun, hade 
tidigare avgått från sin tjänst 
och från Skepplanda kom-
mun gjordes inga anspråk. 
Till kommunchef utsågs 
därför Roland Hennings-
son, som sedan 1 juli 1965 
hade varit kommunchef i 
Starrkärr. 

Övriga chefstillsättningar 
blev förvånansvärt lätt att 
besätta. Det blev i stort 
sett som tidigare med viss 
anpassning till de ändrade 
förhållandena

Förslaget beträffande 
övrig personal gjordes med 
respektive chef.

Vid årsskiftet 1974 hade 
allt kommit på plats. Man-
datfördelningen var klar 
och de olika partigrupperna 
hade funnit sina roller. Per-
sonalorganisationen var till 
sin helhet också färdig och 
jag vill i detta sammanhang 
ta tillfället i akt och fram 
hålla den stora lojalitet, som 
visades från de anställdas 
sida, trots den stora omställ-
ning som skett. De interna 
stridigheterna som tidigare 
funnits i partiet hade nu 
skrinlagts, och vi hade alla 
gått in i ett förtroende 
samarbete.

Arne Adiels

Så gick det till när Ale bildades

Namnfrågans 
lösning kom 
från Skepplan-

da. Det var chefstjäns-
temannen i Skepplanda 
Einar Thorsson som 
föreslog Ale. Namnet 
kommer från Ale härad 
och alhäringar var ett 
känt namn i bygden.
ARNE ADIELS

Arne Adiels, 97, berättar med egna ord:
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Var med från början! 

Anmäl ditt intresse och 

få förtur vid säljstart!

facebook.com/brfskogslyckan

Läs mer!

Nybyggda villor 
från 1.975.00:-

Nu börjar vi försäljningen av våra 27 fristående vil-

lor i Älvängens nya område Kronogården! Här ska 

450 nybyggda bostäder växa fram i familjevänliga 

kvarter mitt i naturen och nära centrum.

Här bor du klimatsmart och modernt i välplanerade 

bostadsrätter på 101 eller 120 kvadratmetrar. På 

en lugn återvändsgata med egen carport, lättskött 

trädgård och med skogen som närmsta granne le-

ver du ett aktivt, bekvämt liv. Ett liv där vardagslo-

gistiken är enkel och ger plats för det viktigaste.

Säljstart
     i mars!


