NYTT KOMMUNHUS I ÄLVÄNGEN!

Bilden visar en tänkt placering av ett helt nytt kommunhus mitt i Älvängen, mellan
Manufakturen och Smyrna. Med en helt samlad administration enl. Alt 1 måste det gula
f d Hotellet rivas eller flyttas. Vid Alt 2 kan denna byggnad stå kvar.

Ale kommun, med de två centralorterna Älvängen och Nödinge,
har en mycket dålig och mycket kostsam organisation med de olika
förvaltningssektorerna spridda på flera platser runt om i kommunen. Det
nuvarande kommunhuset i Ledet har för länge sedan mist sin funktion
som samlad förvaltningsbyggnad. Byggnaden är helt anonym och ligger
också helt fel ur många synvinklar: medborgarna måste åka särskilt dit
om man har något ärende till kommunen istället för att slinka in när
man ändå befinner sig i till exemepel Älvängen eller Nödinge. Det är
mycket svårt att rekrytera personal till Ale kommun, eftersom de flesta
sökanden bor i Göteborg och vill kunna åka med tågpendeln till jobbet i
Ale kommun. Men: man åker inte tåg till Nol för att sedan fotvandra till
Ledet några kilometer i ur och skur!
I den förstudie om ny samlad administration som gjordes 2009 framgår
det mycket klart att en ”lokalförändring ska förbättra kommunens
kostnadseffektivitet och ge medborgarna en mera tillgänglig service.
Ändamålsenliga lokaler ska skapa förutsättningar för snabb och effektiv

kommunikation och samverkan”.
Utredningen slog fast att den nuvarande lokalytan för den splittrade
administrationen uppgår till 8.700 m2 och att en samlad administration
skulle klara sig med 5.900 m2! Vi skulle alltså kunna minska lokalbehovet
med drygt 30%, få en effektivare organisation till en lägre kostnad! På
köpet får vi representativa kontor istället för de anonyma vi har idag.
Aledemokraterna föreslår två alternativ:
Alternativ 1:
• Ett nytt kommunhus i Älvängen Centrum med en helt samlad
kommunal förvaltning
Alternativ 2:
• Ett nytt mindre kommunhus i Älvängen Centrum med kommunledning,
Samhällsbyggnad, Kommunfullmäktige mm, dvs de s k ”Hårda frågorna”
• Servicekontor i Nödinge Ale Torg med Utbildning- Kultur/Fritid- Socialoch Äldreomsorg, de s k ”Mjuka frågorna”. Dessa verksamheter har
numera i huvudsak flyttats till detta kontor.

Vi saknar en identitetspunkt i vårt gamla Ale! Vi vill inte fortsätta det Gamla Ales
anonymitet! Vi vill stolt kunna visa upp ett nytt kommunhus i det Nya Ale,
en vacker och representativ byggnad i ett centralt läge!
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