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Sammanfattning
Ale kommuns vision Lätt att leva lyfter bland annat 
fram vikten av att underlätta vardagen, ge en trivsam, 
nyskapande och aktiv fritid och möjligheter för att 
Aleborna kan vara delaktiga i att påverka framtiden. 
För att uppnå visionen spelar bra mötesplatser en vik-
tig roll. Kommunen gör därför denna kartläggning av 
mötesplatser i kommunen för att identifiera utveck- 
lingsområden och styrkor att arbeta vidare med. 

Metod – engagemang, platsbesök, 
analys 
Undersökningens metod bygger på att invånare i Ale 
själva får beskriva mötesplatserna. Efter inbjudan an-
mälde sig en mindre grupp som genomförde ett antal 
kreativa resor och möten som har legat till grund för 
utredningens inventering och förslag. I arbetet ana- 
lyseras det insamlade materialet och de förda diskus-
sionerna. Förutsättningarna för mötesplatser i Ale be- 
lyses, liksom kommunens roll i att stödja mötesplatser. 
Ett antal förslag för att utveckla mötesplatser avrundar 
rapporten.

Mötesplatser med stora möjligheter
Ale har många mötesplatser, med en del verkliga 
styrkor som speglar Ales karaktär. Flera av dem har 
också intressanta utvecklingsmöjligheter. Här finns 
mycket natur med badsjöar, vandringsleder och mo-
tionsanläggningar. Särskilt Jennylund har stor utveck-
lingspotential. Idrottsföreningarna har en mångsidig 

Mötesplatser i Ale – kartläggning och 
utvecklingsmöjligheter
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och generationsöverskridande verksamhet. Aktiva 
hembygdsföreningar förvaltar bl.a. vandringsleder 
och hembygdsparker. De gamla fabrikerna är en re-
surs för olika verksamheter, som i Repslagarmuseet 
och Alafors fabriker. De nya järnvägsstationerna 
skapar möjligheter till centra – med bl.a. bibliotek i 
Älvängen. För centrala Nödinge görs en översiktsplan 
där människors möjligheter till möten är ett viktigt 
mål.  Vid Albotorget finns en intressant samverkan av 
olika slags mötesplatser av både lokalt och regionalt 
intresse. En stor potential finns i längs Göta Älv där 
älvrummet nu knyts samman med orterna. Idéer till 
nya gröna mötesplatser har också kommit fram.

Varför är det viktigt med 
mötesplatser?
Mötesplatserna i kommunen behöver tillsammans 
göra invånarna stolta och skapa känslor av sam-
manhang. För att kunna bidra till detta behöver 
mötesplatser finnas för många olika typer av behov 
och intressen.  Samtidigt är det viktigt med platser dit 
olika grupper vill komma. Arbetet med mötesplatser 
är tudelat - dels gäller det att skapa mötesplatser som 
bidrar till att stärka det sociala kapitalet, dels handlar 
det om att utveckla platser som stärker kommunens 
attraktivitet. Det behövs en mångfald av mötesplatser, 
precis som mötesplatser med mångfald. 

Väl fungerande mötesplatser kan ge effekter som:

• Minskad ensamhet
• Minskat utanförskap
• Hemkänsla för pensionärer
• Nätverk för barnfamiljer
• Ökad trygghet 
• Förståelse över individuella gränser – och 

samarbete mellan generationer
• Minskade - eller lösta -  konflikter 

• Ökat engagemang i gemensamma intressen – 
konst, lärande, hantverk, spel...

• Ökad demokratisk förankring
• Ökad attraktivitet

Förutsättningar för               
mötesplatser i Ale
Det har alltid funnits mötesplatser, t.ex. i väg-
korsningar, marknader, kyrkor, caféer, dansbanor, 
föreningslokaler. I Ale lever de gamla identiteterna 
kring socknar, bruksorter och delkommuner kvar och 
vårdas demokratiskt i ortsutvecklingsmötena – ett 
slags politiska mötesplatser av stort värde. Samtidigt 
knyts nu kommunen samman med järnväg och där- 
med också närmare resten av regionen. Mötesplatser-
na kan då få andra och nya roller.

Kommunen som förvaltare, 
möjliggörare och utvecklare
Den generella utmaningen när det gäller mötesplatser 
är att finna former för att i samverkan upprätthålla 
dem och utveckla nya. Kommunen har en del viktiga 
roller i att förvalta mötesplatser (som bibliotek, äldre-
centra, fritidsanläggningar och centrumanläggningar. 
Kommunen kan också vara en möjliggörare, genom 
att bidra med fullständig information om olika slags 
platser. Man kan på olika sätt stödja föreningar och 
grupper som driver mötesplatser, med flexibla former 
för bidrag, lokalplanering och utvecklingsprogram för 
olika orter. Kommunen kan också axla rollen som den 
strategiskt utvecklande, och i det perspektivet vara 
viktig för etablering av nya mötesplatser, t ex genom 
en samhällsplanering med social hållbarhet som led-
stjärna.

Förslag för att utveckla 
mötesplatsernas Ale

Övergripande policies
Ta fram kommunövergripande policies för hur Ale 
ska utvecklas och arbeta med mötesplatser, både för 
behoven av centralisering och decentralisering av 
mötesplatser.
Direkt stöd
Med direkt stöd menas t.ex.att skapa ”En väg in” 
för utveckling av aktiviteter eller platser som kan bli 
mötesplatser och att ge stöd i form av medling/ kon 
flikthantering.
Stöd och initiativ
Ge stöd och initiativ till nya mötesplatser, t ex gen-
om politiska beslut
Underhåll och utveckling
Underhåll och utveckling av befintliga platser och 
samarbeten, t.ex. avsätta pengar för att löpande av-
veckla “enkla hinder” för mindre åtgärder.
Kommunikation
Hjälpa de olika mötesplatserna att informera om sin 
verksamhet, oavsett huvudmannaskap.

Mötesplatser efter kategorier

Här beskrivs en rad mötesplatser i Ale – uppdelade 
på kategorier

Tre framtidsresor
Dokument över de tre framtidsresorna som var en 
grund för fakta och analys.
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   Inledning
Ale kommuns vision Lätt att leva lyfter bland annat 
fram vikten av att underlätta vardagen, ge en trivsam, 
nyskapande och aktiv fritid och möjligheter för att Ale-
borna kan vara delaktiga i att påverka framtiden. För 
att uppnå visionen har bra mötesplatser en viktig roll. 

Hur ser mötesplatserna i Ale ut? Vilka mötesplatser 
fungerar? Vilka olika mötesplatser finns det behov av 
för olika grupper, aktiviteter och informella möten? 
För att få bättre kunskap beslutade Ale kommuns Sek-

tor Utbildning/Kultur/Fritid att 
genomföra en kartläggning av 
befintliga och nya mötesplat- 
ser i Ales olika orter. 

Kartläggningen syftar till att 
ge en första översikt över 
vilka mötesplatser som är att- 
raktiva och stabila på olika 
orter, och för olika grupper. 
Kartläggningen tar också sikte 
på att identifiera utvecklings- 
områden och styrkor för Ale 
att arbeta vidare med. 

Denna kartläggning har inte en 
ambition att vara heltäckande 
över alla mötesplatser, men vi 

hoppas kunna ge en grundstruktur som ger goda möj-
ligheter till fördjupade översikter och analyser.

Kartläggningen har inte berört digitala mötesplatser, 
trots att det sker mängder av möten på nätet i elek-
troniska samtalsforum och sociala media. Detta är en 
förhållandevis ny form av mötesplats som både ger 
möjligheter och risk för utsatthet, och det kan finnas 
anledning till att göra en särskild studie av samtalsfo-
rum för Alebor.

Undersökningens  metod: plats-
besök, engagemang, analys

En utgångspunkt för arbetet med kartläggningen 
var att det skulle vara invånare i Ale som beskrev 
mötesplatserna. Kartläggningen tog därför som första 
avstamp att samla synpunkter från enga-
gerade invånare med intresse och kunskap i fråga 

om mötesplatser. Till detta fogades den beprövade 
metoden framtidsvandring. I det här fallet innebar den 
snarare framtidsresor: tre turer med intresserade Ale-
bor under ledning av projektledarna. 

Reseserien inleddes med ett startmöte den 19/5, där 
en rad förslag till platser att besöka samlades in.

Resa 1: 23/5  Älvängen – Skepplanda – Hålanda
Resa 2: 26/5 Bohus – Surte – Nödinge 
Resa 3: 30/5 Kilanda – Starrkärr – Alafors – Nol

På slutmötet den 4/6 summerades erfarenheter från 
resorna och samtal fördes om viktiga aspekter på ut-
vecklingen av mötesplatser i Ale. 

Under resorna stannade vi vid ett flertal mötesplatser 
av olika slag på olika orter. Stoppen skedde i samråd 
med aktiva invånare både före och under resorna. Det-
ta gav handfasta upplevelser av olika slags mötesplat 
ser, deras kvaliteter, problem och möjligheter. – eller 
tänkbara sådana. Platsbesöken gav också inspiration 
till samtal om såväl platsen som viktiga aspekter som 
aktualiseras av platsen, som utmaningar för framtiden 
och på generell kommunnivå. 

Dessa möten och framtidsresor samlade totalt 13 
deltagare - mellan 6 och 8 på varje tur, exklusive pro-
jektledarna. Vi bedömer att 7-8 stycken var mycket in-
tresserade och skulle gärna delta i fortsatta samtal om 
att utveckla mötesplatser i Ale.

I arbetet analyseras det insamlade materialet och de 
förda diskussionerna. Förutsättningarna för mötesplat 
ser i Ale belyses, liksom kommunens roll i att stöd-
ja mötesplatser. Ett antal förslag för att utveckla 
mötesplatser avrundar rapporten.

Göta Älv - en rekreationsresurs
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Ale kommun har gott om mötesplatser av typiskt 
svenskt snitt, drivna av kommunen och stora föreningar 
av olika slag. Ales läge intill skogar och sjöar har gett 
utrymme för fina mötesplatser i naturen, som badsjöar 
och vandringsleder.  Starka idrottsföreningar komplet-
terar naturområdena med olika slags anläggningar. De 
tidigare självständiga orterna lever kvar i kyrkbyar med 
aktiva hembygdsföreningar. De tidigare brukssamhälle-
na har lämnat fabriker i arv som i flera fall gett plats för 

verksamheter och möten. Den kommunala planeringen 
har inriktats på en spridning av service och mötesplats-
er över flera av de gamla kommuncentra. 

Här följer en sammanfattning av viktiga slag av 
mötesplatser, i olika kategorier.

Kartor på sid 11-13 ger en geografisk överblick över 
mötesplatser, ortsvis . På sid 23-24 finns en mer in-
gående uppräkning av mötesplatser efter kategorier.

Några olika slag av mötesplatser
Idrottsanläggningar och motionscentraler
Här är Ale välförsedd. Det finns flera motionscentra, 
för aktiviteter hela året runt. Idrott och motion är ett 
mycket viktigt sätt att mötas, fritt lika väl som i organ-
iserade former. Dessa nämns ofta som viktiga för att få 
generationerna att mötas, hit kommer både vuxna och 
ungdomar.  Extra intressant är den starka satsningen 
på ridsport - en klassiskt kvinnlig mängdsport - som 
gör att Ales mötesplatser för motionsidrott också känns 
jämställd. Dammekärr i Nödinge är störst. Jennylund 
i Bohus har ridcenter och bandyhall. Vid Albotorget i  
Skepplanda ligger kommunens enda simhall. Från an-
läggningarna går motionsspår till stora skogsområden 
med sjöar i bl.a. Vättlefjäll. I Alafors driver Ahlafors 
IF Sjövallen – en stor anläggning med planer, frilufts-
bad och bangolf. Golfbanan i Nödinge ligger väl inte-
grerad bland bebyggelsen, även hembygdsparken.

Alebacken är med skidåkning på vintern och öppen för 
cykelsport på sommaren kanske den anläggning som 
drar till sig flest besökare.
Fotbollsplaner och motionshallar finns på alla större 
orter. 

Naturen – badsjöar 
Hultasjön i Kilanda är den bästa badsjön, väl anpassad 
för barnfamiljer. Vimmersjön i Nödinge är handikapp- 
anpassad, liksom Surtesjön.

Fritidsanläggningar – Samlingslokaler –     
Bibliotek – Kulturhus
Ales fritidsgårdar vänder sig till ungdomar och ligger 
i anslutning till skolor. Det finns fem träffpunkter för 
äldre som drivs i samarbete mellan kommunen och 
pensionärsorganisationer.

  Mötesplatser med stora möjligheter

Sjövallen i Alafors - idrottsklubb, planer, bad och bangolf
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I Bohus finns en familjecentral med bl.a. öppen försko-
la. Även kyrkorna har öppna förskolor.
Folkets Hus Ale har tre stora samlingslokaler: Nols 
Folkets Hus, Medborgarhuset i Alafors (även bio) och 
Älvängens Folkets hus. Ahlafors IF hyr ut folkparken 
Furulundsparken till musikarrangemang, danser, mark-
nader m m

Det finns fyra bibliotek – huvudbiblioteket ligger i 
Nödinge. I Surte och Skepplanda finns meröppna bib-
liotek, öppna kl 6-21 för besökare med lånekort. 

De gamla fabriksanläggningarna har delvis gjorts om 
till kulturhus. Repslagarmuseet i Älvängen är en unikt 
bevarad fabriksmiljö i drift och en mötesplats för kul-
turellt intresserade. Alafors fabriker fungerar mera som 
mötesplats för aktiva i föreningar och småföretag.

Bygdegårdar – Hembygdsparker
I de tidigare landsbygdsförsamlingarna är bygde-
gårdarna och hembygdsföreningarna aktiva och livs 
kraftiga. De ansvarar dels för sin gård och underhåll av 
den, samtidigt som olika former av aktiviteter ordnas. 
Gårdarna kan också hyras för olika ändamål, vilket är 
en mycket bra service för invånarna. Föreningsaktiva 
lyfter fram oron över att engagemanget för förening-
sarbete sviktar och att det är svårt att nå ut med infor-
mation.  

Industrisamhällenas centra med caféer och 
butiker
I industriorterna finns butiker, caféer och matstäl-
len. Ale Torg i Nödinge har utvecklats till en större 
mötesplats med butiker, flera caféer, matställen, hu-
vudbibliotek och kulturhus. I Älvängen finns den 
gamla butiksgatan kvar. I Alafors är pizzerian en viktig 
träffpunkt. Nol saknar i stort sett centrum. 

Älvängens resecentrum - med planer för nytt 
bibliotek

Bohus och Surte har centra av olika karaktär, vilka är 
utsatta för konkurrens från Göteborg och Kungälv, och 
med sviktande service. Matställen som nämns är lunch 
på butiken Klädkällaren och Grönnäs i Skepplanda. 
Svenssons livs i Alvhem är en viktig mötesplats i en 
mindre ort som förr varit järnvägsknut. 

Intressegrupper
Flera olika intressegrupper finns i Ale, t ex de olika 
pensionärsföreningarna som är starkt engagerade i att 
utveckla livet i Ale. Viktigt för deras verksamhet är att 

kunna mötas inomhus med verksamheter, möten och 
informella träffar, och det finns en stor oro och missnö-
je över att kommunen nu börjar ta betalt för verksam-
heternas lokaler. 

Ett urval mötesplatser
Vi lyfter här upp några mötesplatser och beskriver dem 
närmare. De är i samtliga fall platser med särskilda 
kvaliteter, och många gånger något speciellt för Ale. 
Idéerna har i olika grad formats eller tagits fram av 
deltagarna på resorna.
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• Mötesplatser för unga – och alla
En viktig plats för unga är Ale Kulturum som forum 
för kultur och utbildning Tyvärr utnyttjas den inte av 
alla och fler aktiviteter riktade mot ungdomar skulle 
vara värdefullt. Den näringslivsmässa som hölls under 
året var mycket uppskattad. Fler sådana initiativ ef-
terfrågas. Det finns en hel del informella mötesplatser 
runt om och intill Kulturhuset. Exempelvis bakom 
själva byggnaden vid bamba. Enligt våra kunskapa-
re är detta är en plats för ungdomar, såväl som unga 
vuxna. Här ses man för att ”chilla kant” och känna en 
tillhörighet med andra från orten. Här hänger man om 
Kulturum är stängt, eller är för gammal för att besöka 
fritidsgården. Bakom själva bamba finns en mer skymd 
plats. Här hänger de som vill ostört på helger och kväl-
lar. Detta är en plats att hålla ögonen på, eftersom det 
också är en plats för droganvändning.

På Ale torg finns en hel del platser som folk träffas på, 
som utanför ICA Kvantum, inne på Mcdonalds, Sven-
heimers café, Tant Rut, STC, Ananda Thai, Bella Mia. 
Vissa av platserna är mer eller mindre kända för att 
ibland vara stökiga. 

Näridrottsplatsen i Nödinge är värdefull och tanken 
var att den skulle rikta sig till alla åldergrupper. Tyvärr 
räckte inte pengarna till detta, och det är framförallt en 
plats för unga. På denna plats som geografiskt ligger 
mer in i samhället nära förskola och skola, besöks av 
spontanidrottare och utnyttjas frekvent av de kringlig-
gande verksamheterna på dagtid. 

I övrigt kan man säga att ungdomar träffas lite överallt 
på alla tänkbara platser. Förskolegårdar eller skol-
gårdar - där man kan få vara ifred på sommarlovet. 
Många unga känner att de av olika anledningar inte 

• Jennylunds stora motionscentrum
__________________________________________

vill, kan eller får ta sig till mötesplatser som Kulturrum 
eller fritidsgårdarna. En utmaning ligger i att locka 
ungdomar till de attraktiva och kreativa platser Ale 
redan har. Att entusiasmera unga till att vilja bryta den 
destruktivitet som råder bland vissa grupper. Eller up-
pmuntra grupper som sannolikt finns i Ale, men som 
inte har någon egen plattform, såsom unga som hör till 
HBTQ-grupperna. 

De olika resecentrumen är också platser som i olika 
grad samlar ungdomar. I Älvängens resecentrum har 
det tidvis varit en del problem med stökiga ungdoms-
grupper. Planerna på att starta ett bibliotek i resecen-
trum kan bidra till en positiv förstärkning av platsen 
genom fler vuxna i samma område. 
På nätet finns information samlad om aktiviteter rikta-
de mot unga via Facebookgruppen Ung i Ale. 

Utvecklingsmöjligheter:
Satsa på att nå ut till de unga som idag inte använder 
de mötesplatser som finns. 
Gör fler arrangemang i Kulturum, såsom mässor med 
träffar mellan unga och arbetsgivare
Arbeta med medling och konflikthantering mellan t ex 
ungdomar och äldre vid resecentrum, så att äldre kan 
känna en trygghet att vara där.

• Jennylund
Detta stora motions- och idrottscentrum har redan rid-
bana och ridklubb och Ale Arena med bandyhall samt 
motionsspår. Området är direkt anknutet till vandring-
sleder som Vättlefjällsleden och Bohusleden. Det finns 
också reguljär bussförbindelse ända till Jennylund. 
Områdets mångsidighet och generösa ytor gör att det 
skulle kunna utvecklas mycket mer som besöksmål 
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Repslagarmuseets butik

för familjer med barn –  med utegym, lekplatser av det 
ambitiösa slag som finns i Göteborg, kanske med djur 
(Hisingsparken och Positivparken). Underlag borde 
också finnas för ett riktigt café, kanske drivet av de ak-
tiva föreningarna i samarbete?

Utvecklingsmöjligheter:
• Skapa en utflyktslekplats
• Skapa en näridrottsplats för äldre
• Skapa möjligheter för picknick
• Samordna föreningarna för att driva ett café 

• Göta älv- integrera älvrummet 
Göta Älv har blivit mer tillgänglig genom järnvägsut-
byggnaden. Nu finns det en sammanbindande cykelväg 
på älvsidan genom hela kommunen. Detta öppnar möj- 
ligheter på lång sikt för att utveckla älvens stränder till 
en ny zon för rekreation och möten. Det kräver dock 
förändring av vissa miljöfarliga industrianläggningar 
och fler förbindelser över motorväg och järnväg. Den 
stora, men omstridda satsningen på Vikingagården 
skulle kunna få en nystart med en mer attraktiv place 
ring och bättre historiskt sammanhang i ett tillgängligt 
älvrum – kanske som en del av regionens satsningar på 
kulturhistoria och ekomuseum längs Göta Älv?

Utvecklingsmöjligheter:
• Fler möjligheter för båtliv
• Fler rekreationsplatser vid älven
• Närmare avstånd till grönområden för många
• Ett utbyggt kulturstråk med bl.a. vikingatema

• Gamla fabriker
De gamla fabriksanläggningarna har delvis gjorts 
om till kulturhus. Repslagarmuseet i Älvängen 
är en unikt bevarad fabriksmiljö i drift och en 
mötesplats för kulturellt intresserade. Museet skulle 
kunna utvecklas med lärlingsplatser och kurser för 
hantverkare, designers och andra med startpunkt 
i repslageriet. Med dubbelutnyttjade lokaler och 
maskinparker kan andra branscher läggas till efter-
hand. Repslageriet har också spännande möjligheter 
i kopplingar till den näraliggande älven – för fartyg 
och skeppshantverk.

Alafors fabriker fungerar mera som mötesplats 
för aktiva i föreningar och småföretag. Flera verk-
samheter får plats i de oömma lokalerna som ligger 
på störningsfritt avstånd från bostadsområden. En 
allmän verkstad och skapande ateljé  - där ungdomar 
kan komma och fixa cyklar, moppar, workshops med 
olika teman, ex. lappa, laga och göra om - skulle 
kunna tillföra platsen mycket. Olika åldrar kan mötas 
och delge varandra kunskap och engagemang.

Även andra fabrikslokaler i t.ex. Nol och Surte 
skulle kunna återanvändas på andra kreativa sätt.

Utvecklingsmöjligheter:
• Utred förutsättningarna för att skapa en verkstad 

för unga och gamla i Alafors fabriker
• Utred hur Repslagarmuseet ska kunna få tillväxt 

i föreningen av aktiva och personal för drift av 
museets verksamheter. 

• Ta beslut om fabrikslokaler i Nol och Surte 
också ska utredas som mötesplatser. 

• Centrumplanering i orterna
Med pendeltågsstationerna har stationsorterna fått 
nya utvecklingsmöjligheter. Vid Älvängens resecen-
trum pågår planering av ett nytt bibliotek som stärker 
attraktiviteten i centrum, och kan gynna affärsgatans 
utveckling. Centrala Nödinge har goda förutsättning-
ar med biblioteket, Kulturrum, många butiker och 
flera matställen. Nu görs en översiktsplan där män-
niskors möjligheter till möten är ett viktigt mål. 
I orterna Bohus, Surte och Nol finns det fysiska 
förutsättningar för att utveckla centra. Dessa orter 
skulle behöva områdesprogram där olika verksam-
heter, lokaler och intressenter samverkar. Kommunen 
skulle kunna ta initiativet. Bohus centrum har gott 
om lokaler, men de är dåligt utnyttjade.

Även orterna utanför järnvägsstationerna har poten-
tial. Albotorget i Skepplanda är ett lokalt, välplanerat 
centrum med bostäder och en rad verksamheter. 
Samverkan mellan det meröppna biblioteket och 
Café Molin är en positiv förebild. Simhallen drar 
mycket folk och är ett exempel på fördelarna med 
att lägga en mötesplats som vänder sig till hela 
kommunen vid ett lokalt torg. Albotorget gynnas av 
att Skepplanda både rymmer landsbygd och ett litet 
koncentrerat område kring torget.

Alafors har en rad aktiva verksamheter utspridda i 
samhället. Pizzerian är mycket viktig med en aktiv 
ägare. Medborgarhuset har biograf. Här finns fabrik-
erna, Björklidens äldrecentrum och Furulunds-
parken. En modell för samverkan mellan de olika 
mötesplatserna skulle vara värd att pröva här.
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Utvecklingsmöjligheter:
• Hitta en hållbar modell hur föreningarna ska kunna 

driva sin verksamhet med långsiktighet i egna 
lokaler.

• Använd de fördjupade översiktplanerna för att 
planera för mötesplatser i ett tidigt skede i dialog 
med invånare.

• Ta fram en genomarbetad strategi över vilka 
mötesplatser och vilken vardagsservice som be-
höver finnas lokalt i de olika orterna, och vad som 
kan centraliseras till ett ställe.

• Bygdegårdar – Hembygdsgårdar

Bygdegårdar drivs av bygdegårdsföreningar i Skepp-
landa, Hålanda, Kilanda och Starrkärr. Gårdarna kan 
hyras för olika ändamål, vilket är en mycket bra ser-
vice för invånarna. I samma socknar, och dessutom 
i Nödinge driver hembygdsföreningarna hembygds-
gårdar och hembygdsparker. Prästalund i Starrkärr 
är en sådan hembygdspark, som också kan användas 
som mötesplats. Tyvärr känner föreningarna att en-
gagemanget sviktar och att det är svårt att nå ut med 
information. I den lilla skalan visar Ryds by hur en lo-
kal bastu kan vara en sammanhållande träffpunkt.

Utvecklingsmöjligheter:
• Hitta former för hur gemensam information om 

bygdegårdarnas och hembygdsparkernas verksam-
het kan spridas.

• Samverka med skolan för att lyfta den lokala 
historien och skapa ett engagemang för barn och 
unga för platserna.

• Arrangera barnkulturdagar på de olika platserna i 
samarbete med föreningarna.

• Pilgrimsleden
Genom Ale går en del av Pilgrimsleden från Santiago i 
Spanien till Trondheim och följer den vackra Grönåns 
dalgång Längs leden finns gott om vackra gröna och 
kulturhistoriska platser att vila och mötas på. Här finns 
också  föreningen Kultur på Mauritzberg, en musik-
förening som ger konserter av hög kvalitet.

• Gröna mötesplatser i naturen
I en kommun som Ale, som har så nära till naturen 
finns inte samma behov av parkmiljöer och stad-
strädgårdar som i större städer. Det märks också på 
att kommunen inte har någon större parkanläggning, 
vid sidan av badplatserna. Däremot är det tydligt att 
invånare ser med stolthet på Ales historia, och en 
utveckling av fler gröna, historiska miljöer skulle san-
nolikt få stor betydelse för upplevelsen av stolthet hos 
Ales invånare. En sådan plats är Fågeldammarna i 
Surte. Här trivs bl a hotade lantraser. Den sköts året 
runt av Kulturföreningen Svanen - allt sedan 1957.

Utvecklingsmöjligheter
Föreningen Trädgårdsälskare i Ale har lämnat in en 
rad förslag till gröna och historiska platser som kan 
göras iordning och lyftas fram - se även bilaga!

Pilgrimsleden genom Hålanda
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• Surte. Forsbäcken – ett vattenfall som kan lyftas 
fram och markera gränsen till Ale kommun.

• Bohus. Jordfallet - minne av historiskt skred och 
naturstig.

• Nödinge - Kulturrummet. Upprustning av Håll-
dammsbäcken med natur- och kulturslinga.

• Nol. Stenblocket vid Folketshusvägen. 
• Minnesplats för hårt arbete med en gammal bro.
• Älvängen. Ivar Aroseniustomten  - se nedan
• Alvhem. Gränsen mellan Lilla Edet – Ale kom-

mun.

• Aroseniustomten – möjlig grön, 
kulturell mötesplats i blivande 
verksamhetsområde

Även utpräglade arbetsområden kan ha glädje av 
mötesplatser, för pauser i arbetet, lunchraster etc. I 
Göteborg inrättade man under 1990-talet lunchparker 
i industriområdet Ringön, med träddungar, bänkar och 
utsikt mot älven. Nya arbetsområden är ofta mycket 
ensartade med lådlik arkitektur omgiven av asfaltytor 
och ev något gräs vid entrén. I Älvängens nordöstra 
del planeras nu ett arbetsområde längs gamla utfarten. 
Vid vägen ligger ett grönt område som samtidigt är 
platsen för Ivar Arosenius’ föräldrahem – för många 
ett viktigt kulturminne i Ale. Detta grönområde skulle 
kunna rustas upp som en liten minnespark – som sam-
tidigt skulle kunna bli en fin pausplats, en ”lunchpark” 
som höjer arbetsområdets kvalitet. 

Utvecklingsmöjligheter

Utveckla en historisk oas som komplement till ut-
byggnaden av området omkring Aroseniusparken.

Ales kontraster:
Mauritzbergs musikförening i 
Hålanda 

och
Bohus centrum
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För Ale, som för resten av Sverige, gäller att det alltid 
har funnits mötesplatser, t.ex. i vägkorsningar, mark-
nader, kyrkor, caféer, dansbanor, föreningslokaler. 
Människor har - och har haft - behov av att mötas. För 
att byta varor och tjänster, för att hjälpas åt, för att roa 
sig, utvecklas och få nya perspektiv och för att samtala 
om framtiden och forma den tillsammans. 

På bondesamhällets och brukssamhällenas tid bodde 
folk i byar där det var nära till alla och allt och möte-
na ordnades i vardagen och klarades av lätt. Med det 
laga skiftet och industrialismen flyttades folk isär, 
samhällena blev större. Folkrörelserna etablerades och 
skapade nya lokaler. I de moderna storstäderna plane-

rade det offentliga samhället för mötesplatser i form av 
fritidsgårdar, kulturhus, bibliotek, och samtidigt blev 
funktionssepareringen tydlig. Idag har idealen svängt 
och det är med fokus på stadens blandade funktioner 
som dagens planerare utvecklar städer.  Detta hänger 
samman med förändringen av arbetsmarknadens be-
tydelse. Tidigare var det tillgången på arbete som var 
den viktigaste anledningen för att flytta. Där fabriken 
låg, dit flyttade man. Det var ofta korta avstånd mel-
lan hem och arbetsplats. Detta förde också med sig 
att unga vuxna enklare kunde introduceras på en ar-
betsplats genom olika grundläggande arbetsuppgifter 
och göra sig kända hos en eller flera arbetsgivare.‘

Nödinge
kyrka

Idag är det inte enbart arbetstillfällena som styr val av 
boendeort - utan det har också blivit mycket viktigt hur 
trevlig, mysig eller attraktiv en kommun upplevs.  
Eftersom arbetskraften finns där det upplevs vara bra 
att bo, är näringslivet numera också intresserade av att 
etablera sig i kommuner som har bra miljöer för 
boende.

I takt med att de gamla folkrörelserna, de politiska par-
tierna, fackföreningarna m. fl tappat medlemmar och 
engagemang, har nya slags föreningar startats för kul-
tur, internationellt engagemang och odling. Ökade öns 
kemål om blandade och livliga stadsmiljöer har blivit 
viktigt. Idag har också de kommersiella mötesplatserna 
fått en allt större roll, på gott och ont. Detta uttrycks 
bland annat i café- och restaurangliv, påkostade köp-
centra, biografer mm.  

     Mötesplatser – en kort historik
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Vad menar vi med mötesplatser? Varför vill man 
mötas? Det är på alla sätt nödvändigt för män-
niskor att mötas, i glädje, utveckling, inlärning, 
förståelse, samverkan, politisk förändring.  Olika slags 
mötesplatser fyller sådana behov på olika sätt, mer 
eller mindre mångsidigt, mer eller mindre målinriktat. 

Mötesplatser är idag ett allmänt hållet begrepp, många 
gånger med mycket positiv laddning. Med mötesplats 
menas ofta allt från en vägkorsning till ett kulturhus. 
Den kan vara exklusiv för en viss grupp som t.ex. ut- 
övar sport eller studier – eller vara ett ställe öppet för 
allas spontana eller regelbundna besök. De kan vara 
uttryck för ett starkt lokalsamhälle och lokala nätverk. 
Men de kan också syfta till att vidga vyer och skapa 
helt nya möten och möjligheter. Ibland är en grupps 
viktiga mötesplatser, platser där andra inte kan tänka 
sig att vara. 

En mötesplats blir till när någon form av social in-
teraktion sker, men alla sociala interaktioner är inte 
önskvärda. Ibland kan en grupps beteende göra att 
andra grupper väljer bort just den mötesplatsen. Här 
kan man tänka sig livliga ungdomar som verkar skräm-
mande för pensionärer, eller en grupp med män som 
gör att platsen känns otrygg för unga flickor. 

Viktigt för kommuner 
och företag
Behovet av att utveckla 
mötesplatser, eller förädla de 
som redan finns är stort hos de 
flesta kommuner. Kommunerna 
har insett betydelsen både för att 
stärka det sociala kapitalet och 
för att öka attraktiviteten i kommunen, och därmed 
möjligheten till att attrahera både nya företag och nya 
boende - och behålla de befintliga kvar i kommunen. 

Näringslivet i sin tur har insett betydelsen av ge-
mensamma möten, och arbetar med att skapa sina egna 
mötesplatser - t ex kluster och nätverk mellan likasin-
nade företag.

Människors möten är  grundläggande för att känna 
sig hemma, kunna umgås fritt, göra saker ihop, möta 
nya människor, lösa saker ihop och gå samman för att 
påverka sin verklighet och sin gemensamma framtid. 

Bli sedd och skapa nätverk
Mötesplatser är också viktiga för att se - och bli sedd. 
En mötesplats kan bli ett verktyg för människor att 
möta det okända. En mötesplats kan ge upphov till en 
form av positiva och enkla konflikter - som successivt 

                Albotorget - mångsidigt centrum i 
                                  Skepplandas centrum
 

ökar vår tolerans och gemenskap. Det kan handla om 
allt från att se någon annan handla samma mat i af-
fären, till att få en långsiktig relation som utvecklas ge-
nom engagemang i en idrottsförening. Genom att möta 
andra skapas möjligheter för såväl formella som infor-
mella nätverk. Utifrån samhällets perspektiv kallas just 
dessa rörelser för framväxt av socialt kapital. Genom 
nätverk möjliggörs ökad tillit till människor och sam-
hället i sig, liksom till demokratisk förankring - sam-
tidigt som människors individuella möjligheter ökar 
genom kunskap om arbete och aktiviteter. I nätverk 
skapas och vidmakthålls även normer och värderingar. 
Det gör det betydelsefullt att uppmuntra och förstärka 
nätverk som är öppna och inkluderande.

      Varför är det viktigt med               
      mötesplatser?
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Från svaga band till starka
I dessa sammanhang kan man också tala om svaga 
och starka band mellan människor. Svaga band är 
de som uppkommer när vi känner igen kassörskan i 
affären, de andra hundägarna i parken eller grannen 
i trappuppgången bredvid. Svaga band bidrar till 
ökad upplevd trygghet genom att skapa en känsla av 
samhörighet och en positiv form av social kontroll.  
Starka band är de som erhålls genom ett långsiktigt 
engagemang i t ex en förening eller aktivitet (men 
kan också bli resultatet av täta kontakter på gården 
eller hundrastplatsen), och som så småningom kan 
utvecklas till en nära vänskap, där man väljer att 
träffas utan annan anledning än att man tycker om 
varandra. De här starka banden är även viktiga för att 
stärka folkhälsan, då ofrivillig ensamhet är en av an-
ledningarna till svåra sjukdomar som depression och 
för tidig död. 

Från utanförskap till inkludering
Inkluderande och mångfunktionella mötesplatser har 
vidare blivit ett av de redskap som samhället arbetar 
med för att bryta segregation och utanförskap. Eller 
som det lyfts fram: 

Det behövs en mångfald av mötesplatser, 
precis som mötesplatser med mångfald. 

Väl fungerande mötesplatser kan ge effekter som:

• Minskad ensamhet
• Minskat utanförskap
• Hemkänsla för pensionärer
• Nätverk för barnfamiljer
• Ökad trygghet 
• Förståelse över individuella gränser – och 

samarbete mellan generationer

• Minskade - eller lösta -  konflikter 
• Ökat engagemang i gemensamma intressen –         

konst, lärande, hantverk, spel...
• Ökad demokratisk förankring
• Ökad attraktivitet

För att en mötesplats ska kunna bli ett viktigt redskap 
i att öka människors möjligheter, kan det många 
gånger vara fruktbart att flera olika aktiviteter knyts till 
mötesplatsen.

För särskilda behov och för fleras
Mötesplatser behöver alltså finnas för många olika typ-
er av behov och intressen.  Lika viktigt som det är att 
inte alla mötesplatser är snävt inriktade på en grupp, 
lika viktigt är det att det finns mötesplatser för spe-
ciella behov och aktiviteter. Familjecentraler och fot-
bollsföreningar är exempel på det sistnämnda. Behovet 
är stort av att olika grupper - baserat på t ex ålder, 
etnicitet, sexualitet -  får möjlighet att träffas på sam-
ma plats - om än inte nödvändigtvis med samma syfte. 
Exempel på detta är att om pensionärer och ungdomar 
hittar till samma platser så kan förståelsen mellan 
grupperna öka, och ett ömsesidigt utbyte skapas. För 
att utveckla platser som i sig attraherar en mångfald av 
människor är det är viktigt att skapa platser där olika 
grupper inte bara kan komma, utan också vill komma.

Funktionella och spännande mötesplatser i kommunen 
kan göra invånarna både stolta och skapa samhörighet 
i kommunen. Eller för att använda andra ord: Väl-
fungerande mötesplatser höjer attraktiviteten för kom-
munen och ökar det sociala kapitalet.
Arbetet med mötesplatser är således tudelat - dels 
gäller det att skapa mötesplatser som bidrar till att stär-
ka det sociala kapitalet, dels handlar det om att utveck-
la platser som stärker kommunens attraktivitet.

Medborgarhuset
i Alafors med bl a
biograf
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Ale är en kommun som står inför stora förändringar. 
Den täta tågförbindelsen till Göteborg har gjort det mer 
intressant att flytta till Ale, och flera planer för utbygg-
nad är på gång.  Befolkningen har kontinuerligt vuxit 
sedan kommunen bildades. De nya järnvägsstationerna 
har också blivit tyngdpunkter i de största orterna som 
ger utmaningar i samhällsplaneringen.

Ales läge intill skogar och sjöar har gett utrymme för 
fina mötesplatser i naturen, som badsjöar och vand 
ringsleder.  Starka idrottsföreningar kompletterar na 
turområdena med olika slags anläggningar.

Orts- och kommundelstradition 
Ale kommun sträcker sig längs med Göta Älv från 
Göteborg i söder till Lilla Edet i norr. Den bildades 
1974 av de tre kommunerna Nödinge, Starrkärr och 
Skepplanda. Nödinge bestod av orterna Surte, Bo-
hus och Nödinge. Starrkärr av Nol och Alafors – och 
landsbygd i Kilanda. Skepplanda av Älvängen, Alv- 
hem och Skepplanda och landsbygd i Hålanda. 
Det är tättbefolkat i södra Ale, med närheten till Göte-
borg som en förklaring. I norr finns istället vidsträckta 
naturområden. Grunderna till orternas etableringar 
ser lite olika ut. Älvängen, Alafors, Nol, Bohus och 
Surte är gamla fabrikssamhällen som har haft många 
arbetsplatser tillgängliga. Älvängen, tillsammans med 
Nol, har vuxit upp genom att järnvägen drogs där 
vid förra sekelskiftet och då medfört möjligheter för 
utveckling av samhälle och näringsliv. Nödinge och 

Skepplanda har vuxit upp runt kyrkans byggnader och 
Alvhem byggdes upp på 70-talet i samband med att 
stationen i Alvhem lades ner, och är den sista orten 
som etablerades i Ale.  

De olika orterna har även idag tydliga särdrag, och 
människor identifierar sig i hög grad med sin ort . Ale 
var indelat i tio kommundelsnämnder mellan 1984 och 
1997. Dessa lever vidare bl.a. i de välbesökta ortsut-
vecklingsmötena. De äger rum två gånger per år under 
ledning av politiker från kommunstyrelsen och tar upp 
viktiga lokala frågor. I de lantligare delarna lever akti-
va hembygds- och bygdegårdsföreningar vidare.

Som förortskommun till Göteborg ger både positiva 
och negativa effekter. En av de positiva effekterna är 
att allt fler göteborgare ser Ale som ett realistiskt och 
trevligt alternativ för boende, de negativa effekterna är 
att det finns en risk att man bara bor i Ale och gör allt 
annat i Göteborg.

Fördjupade översiktsplaner på gång 
Den stora inflyttningen märks bl a på att flera för 
djupade översiktsplaner är på gång (Nol, Älvängen och 
Nödinge). Detta ger också kommunen stora möjlig 
heter att strategiskt planera in hur Ales invånare ska 
kunna använda de olika mötesplatser som finns - och 
se över behovet och planera för nya mötesplatser. Här 
passar frågor som tillgänglighet, placering och funk-
tion väl in. 

Översiktsplanearbete pågår för att knyta 
samman och utveckla centrala Nödinge

I Nol är en viktig utmaning omvandlingen av Tudors  
före detta fabriksområde. I Nol finns också behovet 
att förbättra de många trafikplatserna. I Älvängen är 
ett större utbyggnadsområde på gång, och ett nytt bib-
liotek planeras vid stationen.

För Nödinge pågår arbetet med en fördjupad över- 
siktsplan, i första hand för det tätare området kring 
Ale Torg, Klöverstigen, skolområdet och bäcken. Cen-
trumområdet är idag ganska glest trots sitt centrala 
läge. 1970-talets hyreshusområden innehåller stora 
och glesa parkeringsytor. Grönområdet kring bäcken 
är snarast att anse som en barriär. Mötesplatser som 
caféer och liknande är inte medvetet inplanerade. Här 
arbetar man nu med klara mål för ett tätare Nödinge 
med bevarade kvaliteter. Man vill genomföra en sta-
tionsnära utbyggnad. Denna stadsstruktur kan gynna 
möten, genom tätare bebyggelse, blandade funktioner, 
förberedda bottenvåningar och medveten planering av 
mötesplatsernas lägen, som park, torg, och caféer.

     Förutsättningar för mötesplatser
     i Ale
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Nols Folkets Hus

Kommundelar och hela kommunen
Ale är en långsträckt kommun, utan ett självklart cen-
trumnav. På sina håll kan det bli ganska långa avstånd 
till olika målpunkter. Det ställer särskilda krav på 
utveckling av Ales mötesplatser. De olika orternas in-
dividuella styrka innebär att det finns flera olika slag 
av etablerade mötesplatser i de lantliga kommundelar-
na lika väl som i de tätbebyggda industrisamhällena. 
Mötesplatserna är både av lokal karaktär, som kom-
munövergripande, även om det finns få mötesplatser 
som också är intressanta för besökare eller turister. 
För att de kommunövergripande mötesplatserna ska 
vara värda att besöka och stanna till vid, trots att en 
resa till Göteborg inte tar mycket längre tid, behöver 
de vara utvecklade med kvalitet och omsorg. De kom-
munövergripande mötesplatserna behöver alltså dels 
vara konkurrenskraftiga, men också utvecklade med 
verksamheter så att inte de enskilda orterna dräneras 
på den dagliga service varje invånare behöver för att få 
en bra vardag. 

Ales expansiva roll lockar många nya kommunin-
vånare, ofta med ursprung från Göteborg. Det ger en 
extra utmaning för Ales mötesplatser att attrahera även 
dessa.

Det finns många goda krafter att 
bygga vidare på 

Nya caféer och matställen har etablerats i Ale och är 
förhoppningsvis långsiktigt hållbara. 

Det förs kontinuerligt ett samtal mellan politiker och 
invånare genom den viktiga politiska traditionen i Ale 
kring kommundelsnämnderna, som nu lever vidare i 
ortsutvecklingsmötena som äger rum på tio platser, två 
gånger om året. Ungdomar möts också årligen i påver-
kanstorget. Kring dessa möten utvecklas nya nätverk 
med olika sätt att träffas. En viktig resurs för att ut-
veckla ett gott socialt kapital. 

• De nedlagda fabrikerna är en spännande resurs i 
kommunen som redan utnyttjats i Alafors, Älv-

• ängen och Surte och har ytterligare potential.

• Inom ansvaret för samhällsplaneringen planeras 
också förändringar som ger öppningar för nya 
mötesplatser, som kring Alependelns stationer, och 
i nya stadsplaneprogram på flera orter. 

• Det finns ett stort ideellt engagemang i Ale, som 
inte minst bidrar till flera kvalitativa mötesplatser.

Mötesplatsernas många poänger
En sammanfattande bild av mötesplatserna i Ale visar 
en intressant mångfald. I våra samtal med Ale-bor har 
följande viktiga kvaliteter för mötesplatser kommit 
fram.

• Skäl att mötas – möten för  nytta och nöje.
• Att mötas lagom många  och komma till tals med 

varandra.
• Att lära känna andra, så att man inte är rädda för 

varandra, viktigt med generationer som möts.
• Nyinflyttade har stor glädje av att möta etablerade 

ortsbor.
• Att mötas skapar förståelse över alla gränser, öpp- 

nar för att minska och lösa konflikter.
• Ett tydligt intresse skapar en stabil grund för att 

mötas och ta ansvar för att utveckla en verksam-
het. Idrottsklubbarna är ett bra exempel på att alla 
generationer kan träffas och samarbeta.

• Praktisk hjälp bl.a. med stöd till barnfamiljer – bra 
mötesanledning att bygga vidare på.

• Hemkänsla för pensionärer, kring en träffpunkt i 
närheten – kan skapa trygghet i tillvaron, minskad 
ensamhet och minskat utanförskap.

• Ales ortsutvecklingsmöten är en unik form av 
mötesplatser där politiken med ärenden och dis- 
kussioner flyttar ut på lokal nivå.

• På landsbygden fungerar bygdegårdsföreningar 
som viktiga mötesplatser. 
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Vems ansvar för de mötesplatser som finns i kom-
munerna varierar. Här är olika förvaltningar ansvariga 
i allt från familj- och barnomsorg, skola, kulturförvalt-
ning, stadsbyggnadskontor och lokalsekretariat. Bib-
liotekens roll som förmedlare av böcker  är kanske den 
mötesplats som har genomgått störst förändring i och 
med internets utbredning. Idag är det självklart att bib-
liotek ska vara en kvalitativ mötesplats - och inte bara 
en förmedlare av böcker. 

Huvudansvaret för att hålla mötesplatserna växlar 
också organisatoriskt. Det är inte bara kommunen som 
ansvarar för att mötesplatser ska finnas. Föreningar 
driver viktiga anläggningar, men är beroende av ideella 
krafter, engagemang och intresse. Organisationer som 
kyrkor och bygdegårdsföreningar förvaltar samlingslo-
kaler. Privata företag utvecklar mötesplatser i samband 
med handel och restaurangnäring. Kommunens sam-
manhållande funktion med samhälls- och verksam-
hetsplanering innebär en rad möjligheter att medverka 
till och stödja välfungerande mötesplatser.

Den traditionella rollen som kommunen har haft som 
förvaltare och utvecklare av mötesplatser har delvis 
omformats - idag är en av kommunens viktiga up-
pgifter också att vara möjliggörare för att utveckla 
kommunen genom andra - ideella eller kommersiella 
- krafter.
Att utveckla mötesplatser är ett samspel mellan form, 
funktion och sociala aspekter. För kommunen gäller det 

att hitta former för detta samspel, många gånger bety-
der det att tvärkommunala grupper med särskilt ansvar 
för mötesplatser behöver inrättas. 

Kommunen kan sägas ha tre olika roller för att upp 
rätthålla och utveckla mötesplatser. Vilken roll kom-
munen ska ta för mötesplatser beror på vilken typ av 
mötesplats det är, och vems initiativet är. Gemensamt 
för alla tre roller är att välkända, accepterade och över-
gripande policies och attityder för vad kommunen vill 
med mötesplatserna behöver finnas i hela kommunen. 

• Kommunen som förvaltare

En viktig kvalitet för mötesplatser är att de är välskötta 
och fungerande. Det ska kännas helt och rent. En vik-
tig roll för den upplevda tryggheten hos människor är 
att känna att det finns en kontinuerlig omsorg om de 
gemensamma platser invånare behöver och vill besöka. 
En välskött perennrabatt är inte bara vacker, den visar 
också dig att platsen är värd att sköta just för att du 
som besökare är viktig. Det är också värdefullt om den 
förvaltande enheten, i samråd med invånare, kan få an-
svara för enklare åtgärder, som att utrusta en plats med 
papperskorgar och bänkar. De som förvaltar platserna 
får också mycket information om hur en plats används. 
Var går stigen över gräset? Var finns det mycket skräp? 
Vilken plats är det aldrig någon som använder? Denna 
kunskap är det värdefullt att systematiskt samla in, för 
att ligga till grund för utveckling i framtiden. 

• Kommunen som möjliggörare

Som möjliggörare krävs det av kommunen en 
lyhördhet och en dynamik, som delvis står i kon-
trast till ett traditionellt uppdrag i kommunen. Här 
gäller det att på samma gång ligga steget före och 
ligga steget efter.  Det handlar om att skapa rätt 
förutsättningar och att tillåta självorganisering. 

När det gäller att ligga steget före kan det handla om 
sådana saker som att hjälpa till att skapa plattformer 
för verksamheter att växa utifrån. Exempel på aktivi-
teter för kommunen i dessa fall är t ex en arrangörs 
pott, att skapa en väg in för företag som vill etablera 
sig i Ale, eller utveckla sin verksamhet i Ale. Men 
det kan också handla om att vara medveten om att 
beslut, såsom nedläggning av en kommunal service 
funktion får betydelse för mötesplatserna i närheten. 
Här finns det ett stort behov av kommunen att arbeta 
i breda samarbeten med de olika förvaltningar som 
kan ansvara för olika frågor, för att ingången för 
den enskilde ska bli så enkel och tydlig som möjligt. 
Många gånger kan ett bra utvecklingsinitiativ stöpa 
på så enkla saker som att individen inte vet var man 
ska söka tillstånd. 

Att ligga steget efter handlar egentligen om att tillå-
ta underifrånstyrda invånarinitiativ. Om några har 
börjat använda en icke programmerad plats, kanske 
det ska väga tungt, och eventuell annan utveckling 
just där undvikas. Eller om det finns en informell 
mötesplats bland ungdomar, kanske kommunen kan 
använda den kunskapen och möta de unga på deras 
plats för att lyfta frågor om framtiden. Om någon 
etablerat en uteservering utan rätt tillstånd, är det 
bättre att i samråd ta fram rätt tillstånd än att stänga 
ner uteserveringen. 

    Kommunens roll: förvaltare,
    möjliggörare och utvecklare
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Som möjliggörare handlar det också om att se hur 
kommunen kan bidra till att stärka de ideella krafter 
som verkar i kommunen utan att ta över de ideellas 
uppgifter. Risken är i sådana fall, att man samtidigt tar 
död på deras engagemang. 

Det ideella engagemanget varierar, men det finns 
ett värde att låta ideella krafter få ta plats även om 
engagemanget kanske tryter efter tre år. Det brukar 
fungera bra att arbeta med tillfälliga installationer, som 
lätt kan flyttas eller monteras ner i avvaktan på nytt 
engagemang.

Kommunen kan också som möjliggörare ta på sig 
rollen att vara en plattform för samverkan mellan kom-
munala, kommersiella och ideella krafter. 

• Kommunen som utvecklare

Kommunen har rollen som den strategiskt utvecklande, 
och i det perspektivet också viktig för etablering av 
nya mötesplatser. Men även de mötesplatser som redan 
finns kan behöva utvecklas för att locka bredare grup-
per. Många gånger är de mötesplatser som finns starkt 
ensidigt fokuserade. En fotbollsplan används bara 
till fotboll. En hundrastplats säger sig självt främst 
intressera hundägare. Men med små hjälpmedel kan 
platserna utvecklas till att tillhöra fler. Vid en fotbolls- 
plan kan en perennplantering och välplanerade bänkar 
skapa platser för pensionärer att sitta. En liten lekplats 
i anslutning till hundrastplatsen kan hjälpa hundägande 
föräldrar, men också skapa platser för icke hundägan-
de. 

Som utvecklare har kommunen ett ansvar att lyssna in, 
och ta med, invånare i besluten och prioriteringarna. 
En mötesplats består av individer, och då gäller det att 
veta vad målgruppen behöver och längtar efter. 

I Malmö har man arbetat med att ta fram olika livs 
stilstyper som hjälp i planeringen av nya mötesplatser. 
Genom detta har kommunen ett välarbetat underlag att 
stämma av mot vid utveckling av staden. Det kan vara 
ett intressant sätt att komplettera dialog med invånar-
na, som ju sällan kan vara så omfattande att det kan ge 
ett statistiskt grundat underlag. 

En viktig roll för utvecklaren är att se hur en utveck-
ling av en mötesplats kan ge effekt så länge som mö-
jligt. Det kan vara bra att inte göra en mötesplats helt 
färdig med en gång, utan sprida utvecklingen över 
några år. På så vis uppfattar invånarna att det händer 
något kontinuerligt, och det ger också en möjlighet att 
styra om i planeringen och göra något som år 1 inte 
fanns behov av, men som tydligt efterfrågas år 3.’

Det finns således flera olika roller för kommunen att 
arbeta aktivt i. Men lyckas man förena dessa olika 
roller och uppgifter så kommer Ale att säkerställa att 
det finns en mångfald av attraktiva mötesplatser och 
engagerade Alebor.men som tydligt efterfrågas år 3.
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Policy
- Ta fram kommunövergripande policies för hur Ale 
ska utvecklas och arbeta med mötesplatser, både för 
behoven av centralisering och decentralisering av 
mötesplatser

Strategisk utveckling
- Skapa en tvärorganisatorisk grupp i kommunen med 
ansvar för mötesplatser.
- Titta på mötesplatserna var och en för sig för att 
se utvecklingsmöjligheter och skapa plattformar för 
samverkan mellan kommun, privat och ideell sektor. 
Vem kan göra vad för höjd kvalitet och långsiktighet? 
- Gör en livsstilsanalys över Ales invånare och ta 
fram de typ-invånare som mötesplatserna behöver 
vara planerade för. Det kan ge en breddning av de 
kunskaper och viljor som kommer fram i medborgar-
dialoger.
- Bygg stolthet, engagemang och mångfald genom att 
i nära samverkan med invånare kontinuerligt utveckla 
mötesplatserna. 
- Gör utarbetade konsekvensanalyser med perspektivet 
mötesplatser vid eventuell flytt eller nyanläggning av 
offentliga verksamheter. 
- Föreningslivet är viktigt inte bara för de sakfrågor 
föreningarna bildats kring, utan också som forum för 
medskapande och demokratisk mognad. Föreningarna 
oroar sig också för återväxten av aktiva. Här kan kom-
munen hjälpa genom att lyfta in kunskap och intresse 

redan tidigt i skolan om t ex bygdegårdarna och ideellt 
arbete, för att entusiasmera till föreningsliv redan i 
unga åldrar.

Direkt stöd för nya mötesplatser
- Skapa ”En väg in” för utveckling av aktiviteter eller 
platser som kan bli mötesplatser. Oavsett vad man be-
höver hjälp med, ska det vara enkelt att få hjälp. Det 
är ofta flera olika tillstånd den enskilde näringsidkar-
en behöver för att få starta en uteservering. Ett annat 
exempel är den som vill ordna en konsert utomhus 
- likadant där är det många olika tillstånd som normalt 
behövs.

- Skapa en arrangörs- eller projektpott för enklare pro-
jekt för individer eller föreningar, som är välkommu-
nicerad och enkel att söka ifrån.
- Lyft upp gamla mötesplatser och återställ funktioner-
na från förr, ett exempel på detta är den gamla bad-
platsen i sjön vid Fågeldammarna  Idag är området helt 
igenväxt.
- Öppna små temaparker med konst som kan ge stadga 
eller nav åt en promenadslinga.

Underhåll och utveckling
- Ta politiska beslut och avsätt pengar för att löpande 
kunna göra åtgärder som innebär enklare förstärkning 
av mötesplatser. Samverka med förvaltningar och ini-
tierade invånare om val av platser som kan nomineras 
för utveckling. 

- Utveckla viktiga knutpunkter ytterligare. Det plane-
rade biblioteket i Älvängens resecentrum är en sådan 
god förstärkning. Även sociala aktiviteter kan vara 
viktiga. Här kan arbete med medling eller annan form 
för att få ungdomar och äldre i samspel kan få stor be-
tydelse.
- Stärk de lokala satsningarna på kultur och hembygd 
genom att utveckla lokala kulturhus som får speciell 
status. Lokala kulturhus kan vara fysiska platser som 
en bygdegård, men rimligen borde även gröna miljöer 
kunna utnämnas. Samla de lokala kulturhusen på en 
gemensam informationssida på nätet, så att deras verk-
samhet blir lättare att hitta.
- Instifta ortsamverkansfonder
- Initiera samarbete och gemensamt lokalutnyttjande 
på de olika orterna.
- Gör kontinuerliga uppföljningar och dialoger (dia-
logresor?) för att få en prioriteringslista för året.

Information och kommunikation
- Informera föreningarna om hur Ale satsar på fören-
ingslivet och jämför detta gärna med övriga Sverige, 
för att skapa förståelse och transparens över Ales in-
satser.
- Arbeta för att nya alebor snabbt ska lära känna Ales 
olika mötesplatser. Ju tidigare nya invånare skapar en 
egen plattform i Ale, desto snabbare känner de att Ale 
är deras hem. Här kan man arbeta med så enkla medel 
som ett Alebingo, en mötesplatsorientering eller en 
serie poängpromenader kring olika mötesplatser. Ny-
ckeln är att nå ut med informationen om att det finns, 
eller sker. Här kan en utveckling av webbkartan ge gott 
resultat. 
- Hjälp aktiva i kommunen att få ut information. Ge-
nerellt har alla de vi pratat med lyft betydelsen av att 
nå ut, och svårigheten med att göra det.

       Förslag för att utveckla 
       mötesplatsernas Ale
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Översikt över 
mötesplatser            ...från 
kommunala institutioner och större idrottsanläggningar 
drivna av idrottsföreningar – till enklare, traditionella 
träffpunkter.

Idrottsanläggningar och motionscentraler
Det finns några stora fritidsanläggningar i Ale kom-
mun. Idrott och motion är ett mycket viktigt sätt att 
mötas, dels i organiserade former, dels fritt. Dessa 
nämns ofta som viktiga för att få generationerna att 
mötas, hit kommer både vuxna och ungdomar.

I Nödinge finns Dammekärr, kommunens största mo-
tionscentral med bl a elljusspår
Sjövallen i Alafors – Ahlafors IF. Stor anläggning med 
fotbollsplaner, bad, bangolf, klubbhus, café.
Furustugan är motionscentralen i Alafors.
Jennylund i Bohus  har Ale Arena med bandyhall 
(Ale Surte), ridklubb. motionscentral m.m.
I Älvängen, intill Aroseniusskolan finns fotbollsplan-
er, näridrottsplats och idrottshall.
Nol har fotbollsplaner och Ledethallen.
Surte har också fotbollsplan och motionshall.

Golfbana
...ligger inne i Nödinge samhälle.
Bangolf vid Sjövallen i Alafors

Simhall
I Skepplanda ligger kommunens enda simhall.

Badsjöar
Hultasjön i Kilanda är den bästa badsjön, väl anpas-
sad för barnfamiljer.

Vimmersjön i Nödinge är handikappanpassad
Surtesjön har handikappanpassad badplats – och fler 
badplatser inom Göteborgs stad.

Grönområden med vandringsleder m m
Vättlefjällsområdet med strövområden och kanotled-
er nås från Surtesjön. Vättlefjällsleden går bl.a. från 
Surtesjön till Bönabo i Bohus.
Pilgrimsleden går från Älvängen genom Skepplanda 
och Hålanda.
Ridväg går från Jennylund till Vimmersjön
Fågeldammarna i Surte är ett parkliknande område 
med rikt fågelliv.

Bibliotek
Det finns fyra bibliotek i Ale:
• Huvudbiblioteket i Nödinge kulturrum.
• Älvängens bibliotek i Aroseniusskolan – flytt 

planeras till mer publikt läge vid Resecentrum 
• Skepplanda bibliotek – meröppet kl 6-2.1 för 

besökare med lånekort.
• Surte bibliotek – meröppet kl 6-21 för besökare 

med lånekort.

Folkpark
Furulundsparken i Alafors är en gammal folkpark 
som drivs av Ahlafors IF. Den hyrs ut till musikar-
rangemang, danser, marknader och liknande.

Kulturella mötesplatser – museer m m

Ale kommun är fysiskt uppdelad. I öster ligger det ur-
sprungliga jordbruks- och skogsbrukslandskapet kvar 
med kyrkbyar och gårdar – och ofta hembygdsfören-
ingar.
I väster längs Götaälvdalen ligger en rad industrisam-
hällen, med brukskaraktär och fabriker i drift lika väl 
som museifabriker. 

Hembygdsparker o d
Prästalund i Starrkärr är en hembygdspark med dit-
flyttade byggnader, som hålls öppen för besök, utbild-
ningar och arrangemang.
Vadbacka är Skepplandas hembygdspark med gäst-
giveri i gammal byggnad.

Fabriker m m
Repslagarmuseet i Älvängen är en unikt bevarad 
repslagarbana, där man fortfarande kan slå rep. 
Det drivs av en förening som utbildar i hantverket. 
Museet är också en träffpunkt med butik, cafe, utställn-
ingar och musikprogram. 
Glasbruksmuseet i Surte visar minnen från glasbruk-
sepoken i Surte, med utställningar och café.
Alafors spinneri återanvänds för en rad olika verksam-
heter och fungerar tidvis som teater.

Mauritzberg. Ett litet kulturcentrum i Hålanda, med 
musikprogram av hög kvalitet.

Ale vikingagård. Ale vikingagård satsade på att lyfta 
fram det viktiga fyndet av Äskekärrsskeppet som en 
intressant del i kommunens och regionens historia. 
Gården med utställningar, pedagogiska program, café 
m m har drivits i samverkan mellan en förening och 
kommunen med EU-stöd - f.n. vilande.

Kyrkor och församlingar
I Ale kommun finns tre församlingar med sex kyrkor:
Nödinge församling: Nödinge och Surte kyrkor
Kilanda församlind
Skepplanda församling 
Starrkärrs församling: Starrkärrs och Älvängens kyrka
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Kyrkorna är mötesplatser i sig, och församlingshem-
men används för många olika verksamheter.
Kyrkornas öppna förskolor är mötesplatser för barnfa-
miljer.

Samlingslokaler
Bygdegårdar finns i tre landsbygdsförsamlingar, 
Hålanda, Starrkärr och Kilanda. De används för olika 
slags möten, fester och tillställningar.

Folkets Hus Ale har tre stora samlingslokaler
Nols Folkets Hus
Medborgarhuset i Alafors (även bio)
Älvängens Folkets hus

Generationsbehov
Ambitionen att utveckla generationsblandade 
mötesplatser är viktig och en rad sådana finns, och kan 
utvecklas vidare ur listan ovanför. Här kommer några 
viktiga mötesplatser som riktar sig till speciella ålders-
grupper och familjesituationer.

Träffpunkter för barnfamiljer
På Älvbarnens familjecentral i Bohus finns flera 
olika yrkeskategorier samlade för att på bästa sätt kun-
na möta de behov och frågor föräldrar har kring sina 
barn och sin livssituation. Här finns BVC, rådgivning 
och inte minst kommunens öppna förskola. 
Även kyrkorna driver öppna förskolor
• Kilanda församling
• Starrkärrs församling
• Nödinge församling

Fritidsgårdar- mest för ungdomar?
Det finns tre kommunala fritidsgårdar i kommunen, i 
anknytning till högstadieskolor:
• Älvgården i Älvängen.
• Bakfickan i Nödinge.

• Arken i Bohus.
• Hålanda IF driver en fritidsgård i Hålanda.

Träffpunkter för äldre
I Ale finns fem träffpunkter för äldre, där det ordnas 
aktiviteter och finns möjlighet till fika och lunch. Träff-
punkterna drivs i samarbete mellan kommunen och 
pensionärsorganisationer:

• Nödinge servicehus
• Bohus servicehus
• Älvängens aktivitetshus
• Björkliden särskilda boende, Alafors
• Folkets hus, Nol

Ute i samhället 
Ale består traditionellt av byar och industrisamhällen. 
De har kavr sina distinkta gränser och karaktärer. Un-
der 1900-talet har orterna knutits samman av järnväg 
och landsväg. De allra senaste åren har samman-
hanget stärkts betydligt genom invigningen av lokal-
tåget Alependeln till Göteborg. 

Pendeltågsstationerna och centrumutveckling
Stationerna har blivit en viktig inkörsport till fem sam-
hällen – Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. I 
Älvängen har stationen blivit en viktig utgångspunkt i 
utvecklingen av samhällets centrum, och ett nytt bib-
liotek planeras i detta läge som passeras av många.

Caféer Matställen
Några populära matställen:
• Mr Johanssons i Älvängen
• Grönnäs norr om Älvängen
• Klädkällarn mellan Bohus och Nödinge
• Café vid Ale torg
• Café i Bohus Centrum
• Café Molin i Skepplanda – vid biblioteket

Organisationer
Föreningslivet är en sammanhållande kraft i samhället, 
som skapar mötesplatser kring gemensamma intressen. 
De ligger bakom idrottsplatser och motionscentraler, 
träffpunkter för pensionärer, hembygdsparker och mu-
seifabriker, bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Ortsutvecklingsmöten
Ale kommun har sedan tiden med kommundelsråd 
en politisk representation på tio orter. Dessa möten 
kallas ortsutvecklingsmöten och tar upp viktiga fram-
tidsfrågor på orten. Mötena lockar ofta stora skaror av 
besökare. Denna typ av politiska mötesplatser är ovan-
liga idag och bör kunna utvecklas. Mötena kan vara 
ett forum också för frågor om hur viktiga mötesplatser 
skall upprätthållas och etableras för att stärka ortens 
sammanhållning och livskvaliteter.
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Tre framtidsresor 
i Ale med tema 
mötesplatser
Mötesplatsprojekets serie resor inleddes med ett 
startmöte den 19/5, där en rad förslag till platser att 
besöka samlades in.

Resa 1: 23/5  Älvängen – Skepplanda – Hålanda
Resa 2: 26/5 Bohus – Surte – Nödinge 
Resa 3: 30/5 Kilanda – Starrkärr – Alafors – Nol

På slutmötet den 4/6 summerades erfarenheter från 
resorna och samtal fördes om viktiga aspekter på 
utvecklingen av mötesplatser i Ale. 

Under resorna stannade vi vid ett flertal mötesplatser 
av olika slag på olika orter. Detta gav handfasta 
upplevelser av olika slags mötesplatser, deras 
kvaliteter, problem och möjligheter. – eller tänkbara 
sådana. Platsbesöken gav också inspiration till samtal 
om såväl platsen som viktiga aspekter som aktualiseras 
av platsen, som utmaningar för framtiden och på 
generell kommunnivå. 

Resa 1: 23/5  Älvängen – 
Skepplanda – Hålanda
Vikingagården – koppling till älven - Omstridd 
satsning med stor potential – en möjlig regional 
sevärdhet.

Älvängen
Älvängens resecentrum – utveckling av bibliotek i 
resecentrum. Resecentrums koppling till affärsgatan – 

en möjlig utvecklingsprocess med flexibilitet
Repslagarmuseet – unik verksamhet, plats för 
lärlingar? – Carlmarks – museet 
Kopplingar till älven
Aroseniustomten – möjlig grön, kulturell mötesplats i 
blivande  verksamhetsområde
Hembygdsparken

Skepplanda
Albotorget – lokalt, välplanerat centrum 
Molins café i samverkan med meröppet bibliotek – 
mycket väl fungerande
Simhallen – den enda i Ale kommun, viktig att ha kvar
Albotorget kan omdisponeras 

Hålanda
Bygdegården – viktig samlingsplats för bygden
Pilgrimsleden – vackra gröna och kulturhistoriska 
platser att vila och mötas på längs leden
Mauritzbergs förening – konserter  av hög kvalitet)
Badplatser Hålevattnet Hålsjön

Resa 2: 26/5 Bohus – Surte – 
Nödinge 

Bohus 
Bohus centrum – gott om lokaler, används 
inte eftersom kommunen kräver betalning av 
pensionärsorganisationer
Centrum behöver renoveras, lyftas
Vinningsbo dalar 
Jennylund – ett stort motions- och idrottscentrum 
med ridbana och ridklubb, Ale Arena med bandyhall, 
motionsspår....
Bussförbindelse – kan utvecklas mer för barn och 
familjer

Surte
Fågeldammarna – vacker park- och promenadområde i 

gammal industrimiljö
Glasbruksmuseet
Surtesjön - badplatser
Surte centrum – café – upprustning av centrum behövs

Nödinge
Golfbanan Backa – integrerat med hembygdspark och 
bostadsområden
Ale Torg – stort butikscentrum, café, restaurang
Kulturrum – bibliotek, samlingslokaler
Utveckla rekreationspl
Kyrkområdet – församlingshem väl utnyttjating i 
jordbruksbygd bastu

Kilanda 
Säteri – stort jordbruk, marknader
Skolan har blivit en modern bygdegård 
Hultasjön – stor omtyckt badplats

Starrkärr
Prästalunden – hembygdspark, används för museal 
fika och mötesplats

Alafors
Sjövallen  Ahlafors IF fotboll bangolf fika bad – stort 
och generationsöverskridande
Furulundsparken – folkpark - kiosk intill...
önskas!Furustugan?
Skidbacken Alebacken – av regionalt intresse, även 
för BMX.cykling sommartid
Ahlafors fabriker – blandade verksamheter Ansvar för 
helheten?
Ale medborgarhus – med biograf

Nol
Folkets Hus – välfungerande lokaler
Flera pizzerior
Utveckling av Tudorområdet?
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Resa 3: 30/5 Kilanda – Starrkärr – 
Alafors – Nol

Vimmersjön – lokal badplats för Nödinge
Ryd - sammanhållning i jordbruksbygd, bastu

Kilanda 
Säteri – stort jordbruk, marknader
Skolan har blivit en modern bygdegård 
Hultasjön – stor omtyckt badplats

Starrkärr
Prästalunden – hembygdspark, används för museal fika 
och mötesplats

Alafors
Sjövallen  Ahlafors IF fotboll bangolf fika bad – stort 
och generationsöverskridande
Furulundsparken – folkpark - kiosk intill...önskas!
Skidbacken Alebacken – av regionalt intresse, även för 
BMX.cykling sommartid
Ahlafors fabriker – blandade verksamheter Ansvar för 
helheten?
Ale medborgarhus – med biograf

Nol
Folkets Hus – välfungerande lokaler
Flera pizzerior
Utveckling av Tudorområdet?


