
ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-
sons förslag i Skepplanda 
om att kalla den nya stor-
kommunen för Ale, berättar 
Arne Adiels.

Det har gått 40 år sedan 

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan 
sammanslagningen. I Skepp-
landa tog man hastigt beslut 
om att bygga en simhall, 
men fl era av räkningarna 
hann inte komma förrän den 
nya kommunen bildats. Li-
kadant var det med Nödinge 
idrottshall. Den fi ck nybil-
dade Ale kommun också vara 
med och betala. Ekonomin 
var lite rörig inledningsvis, 
alla hade försökt dra sina 
fördelar, minns Arne Adiels.

Diskussionen om att Ale 
behövde en centralort pågick 
redan då.

– Det var många viljor. Äl-

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där.

Ett annat diskussions-
ämne var den framtida in-
frastrukturen. Riksväg 45 
ansågs vara underdimensio-
nerad.

För trångt
– Att bygga ut den i befi nt-
ligt läge var aldrig på ta-
peten. Det var för trångt. 
Istället tittade vi på möjlig-
heten att dra en ny väg ge-
nom Vättlefjäll, men vi var 
oroliga för hur samhällena i 
Götaälvdalen skulle påver-
kas. Nu vet vi att det gick att 
bygga både ny motorväg och 

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-
vängen var ett av fl era stora 
skolprojekt.

Ekonomiskt var den nya 
kommunen ofta på grön 
kvist. Någon prikär situation 
förelåg aldrig, men Adiels 
minns att det stod många 
tomma lägenheter i Skepp-
landa och Nödinge.

– Miljonprogrammet 
kostade på. Det byggdes för 
mycket på för kort tid.

Den allvarligaste hän-
delsen under Adiels tid som 
kommunalråd var tveklöst 
PLM:s besked om att stänga 
Glasbruket i Surte.

Hårda förhandlingar 
– Det var hårda förhand-
lingar med företaget. Vi 
ansåg oss svikna eftersom 
företaget inte meddelat oss 
i förväg. Från kommunens 
sida vidtogs många åtgärder. 
Jag minns att vi åkte runt till 
företag i Ale och Lilla Edet 
och vädjade om jobb. Fak-
tum var att vi lyckades bra. 
Tillsammans med Arbetsför-
medlingen löste vi den värsta 
krisen, säger han.

Är det någon annan sär-
skild händelse under din 
tid somkommunalråd som 
du tänker tillbaka på?

– Ja, det var väl när kon-
ungen kom på besök. Det 
var väldigt stort på den tiden, 
men eftersom jag inte tror på 
monarkin fi ck Erik Alexan-
dersson ta hand om honom. 

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en 
lång politisk bakgrund.

– Pappa var vice ordfö-
rande i kommunalnämnden i 
Starrkärr och mina farbröder 
var också engagerade. 1945 
blev jag själv ordförande.

Med 97 år på nacken har 
Arne Adiels upplevt det mes-
ta. Allt från tevens, datorns 
och mobiltelefonens upp-
komst.

– Tevens ankomst är kan-
ske det som märkts tydligast. 
Plötsligt gick inte folk ut 
längre, de satt hemma och 
tittade på burken. Jag minns 
att det arrangerades demon-
strationer i Nols Folkets hus, 
där vi kunde få se hur en teve 
fungerade. Det var fascine-
rande. Idag har du teven i 
telefonen, säger Arne Adiels 
och skrattar.

Han är fortfarande poli-
tiskt engagerad, men nume-
ra hos Socialdemokraterna i 
Lilla Edet.

Lämnade Ale
– Jag lämnade Ale när de 
gick med på att Alebyggen 
fi ck sälja sina äldreboenden. 
Det beslutet kommer jag 
aldrig att acceptera, morrar 
Adiels.

Han om någon borde 
kunna säga att det var bättre 
förr, men det gör han inte.

– Nej, vi lever i en fantas-
tisk tid på många sätt. Förr 
fanns ingen socialvård och 
även om det fi nns familjer 

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön 
eller i lägenheten i spanska 
Torre Vieja. Och sjuk, det är 
han nästan aldrig.

– Nej, jag fi ck rosfeber 
i vintras. Det är nog enda 
gången jag varit dålig och jag 
lovade mamma att fylla 100 
år så jag tänker inte ge upp 
än, säger Arne Adiels.

Ett tydligt bevis på hans 
livsglädje skänkte han i april, 
då Arne Adiels gifte om sig 
med Ing-Britt Andersson.

– Vi har inte haft så bråt-
tom, men det var dags nu. 
Det fi nns ju vissa fördelar 
med att vara gift och det är 
klart att vi ska ta vara på dem.
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97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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ARNE ADIELS

Ålder: 97.

Bor: Alafors.

Familj: Omgift med Ing-Britt 

Andersson. Två barn från 

tidigare äktenskap och tre 

barnbarn.

Gör: Glad pensionär hemma 

i Alafors, sommarhuset på 

Instön och i lägenheten i 

Torre Vieja.

Politisk karriär: Socialdemo-

krat. Ordförande i Starrkärr 

kommunalnämnd 1945, 

kommunalråd i Ale 1974-

77, landstingsråd 1980-88.

I Skepplanda 
tog man has-
tigt beslut om 
att bygga en 

simhall, men fl era av 
räkningarna hann inte 
komma förrän den nya 
kommunen bildats. 
Likadant var det med 
Nödinge idrottshall. 
ARNE ADIELS

ALES KOMMUNALRÅD
1974-77  Arne Adiels (S)

1977-87 Evald Malm (S)

1987-91  Sven Pettersson (S)

1992-94  Jan Skog (M)

1994-98  Sven Pettersson (S)

1998-06  Inga-Lill Andersson (S)

2007-10  Jarl Karlsson (S)

2010- Mikael Berglund (M)


