Qltur vision 2019

( del 1 )

Som säkert alla vet, så har Alingsås kommun tagit fram en ”Vision för 2019”, året då staden
fyller 400 år. Många vackra ord om boende, arbete och lärande, samt en vision om att
utveckla Alingsås till en modern mötesplats. Inte ett enda ord om Kultur, inte ett ord om hur
man vill omhänderta, bevara och utveckla våra vackra kulturbyggnader så att de åter blir
öppna för oss alla.
Så därför vill jag här bidra med MIN vision om Kultur verksamheten i Alingsås 2019
Alingsås är, precis som kommunen skriver, den moderna mötesplatsen med småstadens
fördelar och storstadens möjligheter.
Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet
i hela kommunen.
Alingsås har äntligen ett helt ”bilfritt” centrum inom Ring gatorna,
De vackra Torgen används för handel och möten, istället för som 2011 till bilparkeringar.
Alingsås har nu 41 237 invånare, som detta jubileums år, då vi nu firar stadens 400 åriga
historia, kan glädjas åt att:
Det ”nya” moderna museet i Alströmerska magasinet, och den ”nygamla” konsthallen i
Nolhagaslott, båda firar sina 5 års jubileum.
Den planerade invigningen av dessa båda kulturhus blev ju tyvärr, tack vare politiskt
käbbel och vankelmod, framflyttad ett år från utlovade 2013 till 2014, bättre sent än aldrig.
Den likaså populära Evenemangshallen firar sitt 7 års jubileum, med stor handbollsfest
SM finalen i damhandboll mellan AHKs och Sävehofs populära damlag. Det bara måste bli
ett GULD för Alingsås detta jubileumsår, 10 år efter herrarnas Guld 2009. .
Alla kommunens tjänstemän och politiker kan i år flytta in i de nya modena ändamålsenliga lokalerna i Kommunhuset ”Solanum borg” eller ”King Edvard House”.
Stadens nya 10-12 våningar höga Blickfång och Signalbyggnad vid Söderport.
Som invigs under stor pompa och ståt, på självaste jubileumsdagen den 21 September,
av Sveriges drottning Viktoria och prins Daniel, förhoppningsvis får även lille prinsen Oscar
vara med. (nuvarande kungen Karl-Gustav gick ju i pension 2016, när han fyllde 70 år)
Och därför kan vi nu även glädjas åt att ytterligare en av våra gamla fina kulturbyggnader
det fina Rådhuset vid Stora torget, efter politikernas utflyttning, nu äntligen kan ”renoveras”
och anpassas för utökad Museums verksamhet, här är det tänkt att stadens permanenta
museums utställningar skall byggas upp, som speglar vår mångtusenåriga historia från
stenåldern till 2000 talet. I Alströmerska magasinets numera helt öppna våningsplan blir det
nu ännu bättre möjligheter till mera omväxlande och flexibla kultur utställningar av olika slag.
När nu alla förvaltningar flyttar samman i det nya Kommunhuset, så kan Kulturskolan åter
flytta tillbaka till ”Kabomhuset”, som dom tvingades lämna 2011, då man flyttade ihop med
Alströmergymnasiets estetiska program. I den då helt nyrenoverade gamla yrkesskolan.
En katastrofal flytt som under åren inneburit att man i stort sett halverat elevantalet
från c:a 850 till idag knappt 500 elever, vilket naturligtvis även tärt på ekonomin. Att man
under åren tvingats höja ”terminsavgifterna” med nästan 50% har inte gjort saken bättre.
Men nu finns det åter hopp om en ljusnade framtid för kulturskolan i Kabomhuset.
Och nu när kommunhuset står klart, kanske politikerna kan ägna lite mer tid och kraft åt
att förverkliga drömmen om ett nytt stort fint Kul-Tur hus mitt i centrum. I ”Sparbankens hus”
Banker erbjuder sig att flytta till mer ändamålsenliga lokaler i tex Kv Storken på Kungsgatan
Modern bankverksamhet 2019, behöver knappast så stora lokaler. Alla kunder använder ju
Dator, iPad, mobil telefon, bankkort och Internetbank. Kommunen får ta över HELA huset.
Nytt bibliotek, Nya Turistbyrån med butik, Biograf, Teater, samlingslokaler, plats för Museets
samlingar och arkiv. En glasad gång på vån 3 över Bankgatan till Alströmerska magasinets
utställningslokaler. Ett riktigt ”vita huset” i Alingsås mitt i centrum. De ni, det vore nått !
Hur skall då denna vision (dessa drömmar) kunna förverkligas ?

Jag tror att det kommer att vara mycket enklare att finna politisk enighet, och därmed politiskt
utrymme i kommande budgetar, för ett ”förvaltningsbygge” (Kommunhus) än vad det
någonsin kan bli för ett nytt Kulturhus, gissar att kostnaden oavsett ändamål kommer att
ligga runt 500-900 miljoner. Inte speciellt mycket, huset skall väl stå i minst 100 år
För att detta skall bli möjligt måste vi redan i år 2011, starta med att utlysa en (inter)
nationell arkitekttävling, som bör kunna vara klar med ett vinnande förslag 2013, då finns
det 5 år kvar för projektering, planarbete och byggnation, vilket borde vara en rimlig tid.
Kanske budgetera 2-3 miljoner, för en Arkitekttävling redan nästa år (2012) ?
Så frågan till våra politiker blir: Vill ni, vågar ni, kan ni, enas om att jobba för visionen ?
Jag har valt läget vid Söderport, i min vision, för att det är ett område som TYDLIGT kan
annonsera ut ”Välkommen till Alingsås kommun” helt oavsett om man kommer med Bil,
Pendeltåg, X2000, på cykel eller gående. Nära till stans infarter och parkeringar.
Med en ny gång cykeltunnel under järnvägen till Buss och Pendeltågstationen samt vidare
till det bilfria centrum. Även nära en ny station för fjärrtrafiken, byggd som en bro över och
mellan spåren, med direkt kontakt till parkeringar på södra sidan och till evenemangshallen
på norra sida.
Bilden som jag bifogar är INTE det slutliga utförandet, utan enbart som exempel på vad jag
menar med ”Signal” byggnad. (London City hall). Hur denna byggnad bäst skall utformas bör
avgöras i en arkitekt tävling. Hur ”hög” den blir beror på behovet för de verksamheter som
skall finnas här. Kontorslokaler för samtliga förvaltningar, Samlingssalar för möten och
fullmäktige, konferensutrymmen, Personalrestaurang, Stor kongresshall (teater, biograf) för
500- 600 pers. Trimhall och Fitness center, Cykelgarage och parkering för den kommunala
bil poolens El-fordon. Ett dagis för tjänstemännens barn. etc……………………………. ...
stefan peterson

Ett exempel på ”signalbyggnad”
London City hall

”Välkommen till Alingsås kommun”
Det nya kommunhus på söderport 2019

Qltur vision 2019, fortsättning

( del 2 )

Här kommer lite fler egna Visioner och tankar om Alingsås stad 2019. Det finns säkert
många andra och kanske troligare ”visioner” men ……… ?
Alströmergymnasiet blev i år utsett till Sveriges i särklass bästa IT gymnasium. Detta
har blivit möjligt tack vare det sponsringsavtal och samarbete som Kommunen inledde 2016
med den Kinesiska data och mobiltelefon tillverkaren ZTE. Då man även beslutade att helt
datorisera alla utbildnings linjer och helt satsa på distansstudier för alla elever både i Sverige
och internationellt. Via den nya hypersnabba mobila bredbandstekniken, 5G med 3D Internet
och de nya sociala medierna. Redan förra året blev ju Alströmergymnasiet utsett till årets
framtidsgymnasium.
I Biblioteket som numera mest liknar en vanlig bokhandel, sedan Bokus-bibliotek.com
tagit över verksamheten där. Dom kunde ju, trots stora protester, utnyttja den omstridda
”utmaningsrätten” som politikerna införde 2011. Där finns nu en annan mycket trevlig kultur
träffpunkt, det populära ”e-book Caféet” på 2:a våning (före detta konsthallen). Där man kan
läsa all världens litteratur på super moderna ”läsplattor” iPad 5 med 3D teknik, uppkopplade
mot Internet biblioteken Googel library, Wikipedia, Kungliga biblioteket etc. och samtidigt få
sig en god kopp kaffe eller The. Få höra och se många olika intressanta direktsända föredrag
och debatter från hela världen. Detta är inte minst en mycket viktig mötesplats för alla staden
invandrare, som här får tillgång till litteratur och dagstidningar på det egna modersmålet.
Själv bor jag numera på det nya pensionärs centrumet ”Leaves hill recsidence” som drivs
av det indiska företaget GCCS (Green clean &care solutions) med sin egen inflyttade
underbara indiska personal. Här får vi ”åldringar” bästa tänkbara service och omvårdnad.
Dessutom ingår en årlig semester tripp till det varma, soliga Indien varje vinter för de som
orkar och vill. Tre goda måltider, tillagade på plats i det moderna köket av våra fantastiska
kockar, serveras varje dag i den fina matsalen med sjöutsikt över Mjörn, eller om man så
önskar i den egna lägenheten.
Att kunna få bo här med denna fantastiska service, till rimlig kostnad, blev ju möjligt 2017 när
politikerna inför valet, bjöd över varandra och regeringen sedan utökade det så kallade RUT
avdraget, för tjänster i hemmet, till att även omfatta vård och omsorg. Så själv betalar jag nu
bara 50% av kostnaden, resten betalar staten. Fantastiskt, undrar bara hur mycket de
indiska flickorna får i lön ? Jag hört sägas att de tjänat nästan en hel årslön, när de kommer
hem, efter 3-4 månaders jobb i Sverige. Så detta är väl vad man kallar en vinn-vinn reform.
Man måste även gratulera Alingsås som 2016 lyckades få hit det Kinesiska data och
mobiltelefon företaget ZTE som flyttade delar av sin produktion och utveckling till lilla
Alingsås. Efter det att ABB Kabeldon lagt ner sin verksamhet på Sävelund 2014, sökte
kommunen med ljus och lykta efter ett nytt större företag som ville etablera sig i här.
Tack vare regeringens och EU s ändrade regler för Internationella företag att bedriva
verksamhet i Sverige, utan att behöva ta hänsyn till de regler och avtal som gäller på den
Svenska arbetsmarknaden. Man kan nu med egen personal anställd av företaget i
moderlandet, flyga in och ut dessa en gång per halvår till Sverige, betala löner och övriga
villkor som gäller i Kina eller andra Asiatiska länder Förutsatt att personalen bor inom
fabriksorådet. Detta löste sig ju enkelt av kommunen som snabbt ordnade så att företaget
fick bygga ett eget litet Kinesisk ”bostadsområde” i anslutning till anläggningen på Sävelund.
Alingsås egna lilla “Chinatown”. Med butiker och restauranger till glädje även för oss
svenskar som älskar kinesisk och asiatisk mat. Företagets etablering i Sverige har ju även
inneburit en hel del arbetsmöjligheter även för Alingsås boende personal, inte minst inom
utvecklingsarbetet men att anpassa företagets produkter för den Skandinaviska marknaden.
Och framför allt den stora satsningen på att ”språkanpassa” alla produkter för Samiska
(något som var helt omöjligt 2011) Även om nu den övervägande arbetskraften består av
”säsongs arbetare” från de fattigare delarna av Kina, Indien och Vietnam.
Torghandeln på onsdagar och lördagar. blomstrar som aldrig förr, och är numera en stor
folkfest, som varje vecka lockar många besökare från hela Göteborgs regionen.
Detta kan vi till stor del tacka de Kinesiska bönderna för som varje vecka säljer lokalt odlade
grönsaker av högsta kvalité, inte så billigt men gott. Dessa bönder började ju redan 2011 att

etablera sig i hela Västra Götalands regionen, inte minst i trakterna runt Alingsås och
Vårgårda köpte de upp ”olönsamma” jordbruk och startade produktion av spannmål för
export hem till Kina. I dag finns det nästan inget jordbruk kvar som inte ägs och drivs av
kineser. Och som driftiga duktiga småbrukare odlar dom ju även en hel del ”närodlade”
grönsaker och rotfrukter som dom säljer till daglighanden i Alingsås närområde. Många av
gårdarna har ju även viss produktion av Ägg, höns och ankor samt får och gris uppfödning..
Torg handeln bedrivs ju även av många andra driftiga invandrar grupper, många Afrikanska
handelsmän och kvinnor som kom till Sverige efter oroligheterna i Nordafrika,
revolutionsåren 2011-12. När man idag går på stora torget en lördag så liknar det mera syd
europeisk stad, här pratas nästa alla världens språk, Svenska är här numera nästan ett
minoritets språk.
Apropå minoriteter, nu 2019 har staden även berikats med en egen Moské för de
religiösa inflyttade muslimerna. Nja, inte riktigt en moské enbart för islam, utan snarare ett
”Guds hus” för ALLA religioner. I den nu ombyggda landskyrkan samsas alla religioner
undersamma tak. Kristna, muslimer, buddister, judar och ”save the climate rörelsen”
samlas här alla veckans dagar, och utövar sin religion på olika tider i bästa samförstånd.
I den nya tillbyggnaden vid sidan av ”kyrkan”, där det tidigare låg ett dagis, har även HBTQH
rörelserna fått ett eget hus, med fina samlingslokaler, restaurang och Café. Den numera
årliga ”Pride festivalen” i Alingsås, som för övrigt sammanfaller med Ramadan firandet,
lockar massor av folk till festplatsen på Savannen på andra sidan vägen. I år kommer det att
bli extra stor fest på jubileumsdagen den 21 September. Alingsås egna bredbands TV kanal
sänder direkt, både från evenemangshallen och festplatsen.
stefan peterson
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