
ÄLVÄNGEN. Nu ska 
centrumutvecklingen i 
Älvängen ta ny fart.

Fastighetsägare, före-
tagare och boende ska 
engageras i arbetet.

– Sen måste vi börja 
bli konkreta och gå från 
ord till handling, un-
derströk stadsarkitekt, 
Magnus Blombergsson.

Ett 50-tal personer gästade 
ortsutvecklingsmötet i Äl-
vängen i tisdags kväll. Gus-
taf Nilvall driftledare för 
gata/park i Ale, inledde med 
att berätta om alebornas 
möjlighet att anmäla brister 
och problem på vägar i när-
området. Via webbtjänsten, 
fi xa min gata, kan alla anmä-
la fel och synpunkter direkt 
på en karta på nätet. Här kan 
man sedan följa anmälan och 
se om den åtgärdas samt på 
vilket sätt. Det kan handla 
om allt från belysningsstol-
par som inte lyser till potthål 
i vägen och felaktig skylt-
ning.

Bredbandssamordnare 
Per Persson tog sedan vid 
och redogjorde om chansen 
för hushåll utanför centra-
lorten att bygga sitt eget 
fi bernät. Genom ett Leader-
projekt ges nu möjlighet att 
få hjälp med samordning och 
administration för att kom-
ma igång.

– Det här är nästa gene-
rations infrastruktur och att 
ansluta fi ber till sin fastighet 
ska inte ses som en kostnad. 

Det är en ren investering och 
utgiften sparar du snabbt in 
på sänkta avgifter för telefo-
ni, tv och internet, betonade 
Per Persson.

Centrumutveckling
Störst intresse tilldrog sig 
dock rubriken om utveck-
lingen av centrala Älväng-
en. Stadsarkitekt, Magnus 
Blombergsson, redogjorde 
för arbetet med att aktuali-
sera den strukturstudie som 
kommunfullmäktige antog 
för sex år sedan. Målet att 
skapa en ”småstadskänsla” 
med boende, handel och ser-
vice i nära anslutning till var-
andra ligger fast liksom att 
försöka få till stånd ett torg 
– en plats att samlas runt.

– Att arbetet stannade upp 
beror självklart på utbygg-
naden av väg och järnväg, 
men den satsningen har ock-
så inneburit att delar av det 
som strukturstudien föresla-
git nu har genomförts. Gö-
teborgsvägen har till exem-

pel fått en  ansiktslyftning. 
Älvängen centrum står nu 
inför en tuff utmaning, där 
handeln håller på att fl yttas 
ut till den nya handelsplat-
sen. Vi vill inte få en ödslig 
centrumgata och detta mot-
verkar vi främst genom att 
tillföra fl er bostäder. Att re-
secentrum har blivit ett till-
håll har sin enkla förklaring i 
att det är för lite rörelse där 
idag. Genom nya bostäder 
och fl er verksamheter i den 
delen av Älvängen kommer 
problemen att försvinna, sa 
Magnus Blombergsson.

Bristen på parkeringsplat-
ser diskuterades också.

P-bekymmer
– Det är redan idag ett be-
kymmer och det kommer 
inte att bli mindre när Kro-
nogården är fullt utbyggt. 
400 bostäder betyder minst 
lika många bilar. Var ska de 
parkera i centrum? Ett par-
keringshus är ofrånkomligt 
på sikt.

Dialogen med älvängen-
borna blir ett viktigt led i 
arbetet och La Plaza-huset 
kommer att fungera som 
mötes- och utställningslokal.

– Det fi nns mycket att 
prata om. Kyrkan vill ha 
ett nytt centralt läge för sin 
verksamhet, ett nytt äldrebo-
ende har efterfrågats länge 
och sedan har vi behovet av 
nya bostäder, summerade 
Magnus Blombergsson.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), avslöjade 
att det snart stundar infor-
mation om utbyggnaden av 
Svenstorps handelsområde.

– Det är fantastiskt roliga 
planer som kommer att of-
fentliggöras inom kort.
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NÖDINGE. Ale gymnasi-
um blir Ale kulturrum.

När de sista studen-
terna lämnar skolan om 
en dryg månad byter 
byggnaden namn.

– Ale kulturrum be-
skriver bra vad huset 
står för, säger Kommun-
styrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Namnfrågan för Ale gymna-
sium var länge ett tungt be-
kymmer. Kommunledning-
en lät tjänstemän komma 

med förslag och även ungdo-
mar tillfrågades, men något 
konkret och gångbart förslag 
kom aldrig.

– Det fanns idéer som till 
exempel Ale kulturhus. Vi 
tyckte dock att det lät för 
tråkigt. 

– Det är fortfarande ett 
spännande hus med idrott, 
bibliotek och kultur under 
ett tak. Vi ville hitta ett namn 
som beskrev detta på bästa 
sätt, säger Mikael Berglund.

När Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträdde 
i tisdags hade ett nytt namn 

förankrats politiskt. Ale kul-
turrum klubbades enhälligt 
och omfattar den allmänna 
delen av huset med biblio-
tek, kultur, sport och fritids-
gård. Den andra delen som 
kommer att utgöra högsta-
dieskola för tonåringar från 
Alafors, Nol och Nödinge 
ska få ett eget namn.

– Där är vi inte framme 
än, men processen är igång 
och där blir elevernas delak-
tighet viktig, avslutar Mikael 
Berglund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

När de sista studenterna springer ut om en dryg månad är det också dags att byta namn på Ales 
stoltaste byggnad. Ale gymnasium blir Ale kulturrum.

– När de sista studenterna springer 
ut byter byggnaden namn

Ale gymnasium blir Ale kulturrum
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www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 13 maj sammanträder regionfullmäktige i Vänersborg.  
Under sammanträdet kommer bland annat regional utvecklingsplan för  
vuxenpsykiatri 2014–2018 att behandlas. 

Dessutom kommer Västra Götalandsregionens människorättsstipendium att  
delas ut och en information från SOM-institutet att ges.

Tid:  Tisdagen den 13 maj kl. 09.30. 
 Utdelning av människorättsstipendium kl. 13.00.  
 Information från SOS-institutet kl. 13.15.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf eller beställas hos  
regionkansliet på Residenset i Vänersborg på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen  
som åhörare. 

Kjell Nordström

Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets  
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt och  
utveckling i Västra Götaland.

lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare 
och är lika förknippad med vatten och vacker 
natur som stark historia. Med ny motorväg och 
järnväg mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhät-
tan kliver vi in i en ny och expansiv fas. 

Vi söker dig som har erfarenhet från socialt 
arbete och vill vara med och utveckla socialtjän-
sten i Lilla Edet. Välkommen med din ansökan!

Socialsekreterare
till barn- och ungdomsgrupp

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

Dialog ska utveckla Älvängen

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

FIXAMINGATA.SE

Fixa min gata är en natio-
nell, webbaserad lösning 
för att kunna rapportera 
fel/problem i stadsmiljön 
— oavsett vilken kommun 
man befi nner sig i, eller vill 
rapportera till. Med Fixa-
MinGata är det möjligt att 
på ett enkelt och enhetligt 
vis rapportera problem i ga-
tumiljön, till exempel ett hål 
i gatan, trasig gatubelysning 
eller nedskräpning, utan 
att behöva ta reda på vem 
som ansvarar för underhåll 
och service – systemet tar 
nämligen hand om att skicka 
rapporten till rätt mottagare.

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson föredrog om arbetet med 
att aktualisera strukturstudien över centrumutvecklingen i Äl-
vängen. Älvängenborna ska engageras på nytt.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund fanns på plats 
när ortsutvecklingsmötet i Älvängen genomfördes.


