
ÄLVÄNGEN. Stadsar-
kitekterna har kommit 
och gått i Ale kommun 
de senaste åren.

Ny sedan årsskiftet 
är Måns Werner.

Ett av hans huvud-
uppdrag är att skapa 
en samlad bild för hur 
Älvängen ska utvecklas 
till 2020 – måtte han 
orka fullfölja det.

Trots ett synnerligen intres-
sant tema på vårens ortsut-
vecklingsmöte i Älvängen var 
det endast ett 30-tal besökare i 
Älvängens Folkets Hus. Sam-
hällets framtid borde intres-
sera fler, inte minst handlare 
och fastighetsägare.

Under 2007 kommer ett 
intensivt arbete med att ta 
fram en strukturstudie för 
Älvängen centrum att pågå. 
Arbetet leds av stadsarkitekt, 
Måns Werner.

– Men detta måste ske 
i samråd med alla aktörer, 
boende, köpmän, fastighetsä-
gare med flera. Era idéer ska 

prövas, liksom mina egna. 
Till sist hoppas jag att vi ska 
vara överens om vilken väg vi 
ska vandra, sa Måns Werner.

Den dialoggrupp som har 
varit aktiv i arbetet med över-
siktsplanen har redan givit 
stadsarkitekten lite att reflek-
tera över.

– Det finns många intres-
santa tankegångar. Går det 
och i så fall hur, att förtäta 
centrum med fler bostadsfas-
tigheter. Kan vi skapa förut-
sättningar för ett mer levande 
centrum och kan vi göra älven 
mer tillgänglig, är några av de 
funderingar som både jag och 
dialoggruppen har, under-
strök Werner.

Väg- och järnvägsutbygg-
naden kommer att påverka  
Älvängen i positiv riktning. 
Bland annat planeras ett 
större resecentrum i närhe-
ten av det bussgarage som 
finns idag.

– Tanken är att Älvängen 
ska bli en knutpunkt för 
resande med såväl buss som 
tåg. Det betyder att mycket 

folk kommer att vara i rörelse 
i det området. Det måste 
man självklart utnyttja. Kan 
vi skapa handel och andra 
aktiviteter där? Det får abso-
lut inte bara bli en massa 
parkeringsplatser, menade 
Werner.

Utmaningen i Älvängen 
torde bli att ena alla parter. 
Fastighetsägarna är många 
liksom åsikterna. Måns 
Werner hoppas att alla ska 
kunna släppa egenintresset 
och istället titta på vad som är 
bäst för Älvängen.

Frågorna är många just nu 
och diverse diskussionsgrup-
per kommer att startas för att 
ventilera frågeställningarna. 
En huvudfråga är vad som 
till exempel ska hända med 
området där nuvarande buss-
terminal ligger.

Kulturhus
– Det blir ju själva infarten 
till Älvängen. Är det här ett 
eventuellt kulturhus ska ligga, 
frågade Werner.

Göteborgsvägen som löper 

genom Älvängen centrum 
ska bli en miljöprioriterad 
väg med sänkt hastighet fram 
till Frälsegårdsvägen. I den 
ändan har Alebyggen köpt in 
Skanska Prefab-tomten. Vad 
som ska hända där är ännu 
inte känt.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (s), 
redogjorde sedan för pla-
nerna kring Älvängen norra.

– Det är sedan några 
dagar tillbaka klart att vi får 
en ny lokalväg från nuva-
rande Alebaren och bort mot 
Skepplanda. Transforma-
torstationen och fastigheten 
med Alebaren rivs, men vi 
klarar däremot verksamhe-
ter som BS Elcontrol med 
flera. Lokalvägen går förbi 
det område som är planlagt 
för handel- och småindustri. 
Vi har givit exploatörer och 
intressenter i uppdrag att 
skissa på hur de skulle kunna 
tänka sig att utveckla detta. 
Vi har fått fyra förslag och 
kommer att gå vidare med ett 
av dem.

Det betyder däremot 
inte att det ska byggas ett 
nytt köpcentrum i norra 
Älvängen. Bollen ligger hos 
kommunstyrelsen och det 
politiska uppdraget har varit 
att ta fram förslag på hur 
området eventuellt ska kunna 
utvecklas.

Irene Jansson ställde som 
vanligt en fråga om var nästa 
äldreboende ska byggas i 
Älvängen.

– Jag hoppas att ni inte 
glömmer bort oss äldre. Vi 

vill också 
bo bra och 

vara delaktiga i samhället. Jag 
har länge efterlyst planerna 
på ett centralt serviceboende 
i Älvängen.

Frågan antecknades på 
nytt och framtiden får besvara 
frågan.

Avslutningsvis avtacka-
des Kenneth Andersson 
som varit med i presidiet för 
Älvängens ortsutvecklings-
möte för lång och trogen 
tjänst. Han fick en vacker 
blomsterbukett av sina tidi-
gare kollegor, Kjell Klerfors 
och Lars-Gunnar Wallin.
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ÄLVÄNGEN. Frågan om en ny lokal-
väg i norra Älvängen är löst.

Vägverket och Ale kommun är 
överens.

Det blir en lokalväg parallellt med 
den nya vägen från Repslagarevä-
gen och bort till motet vid Ljung-
bergs såg.

Den nya vägens och järnvägens sträckning 
i norra Älvängen har varit en stötesten. Re-
ningsverket och transformatorstationen har 
vållat problem, då båda är dyra att flytta och 
riva. Ale kommun har dessutom önskat en 
ny lokalväg parallellt med den nya vägen och 
mot Skepplanda, förbi det nya handels- och 
verksamhetsområdet som planeras. Resulta-
tet av förhandlingarna med Vägverket blev 
till sist mycket gott.

– Järnvägen dras öster om reningsver-
ket, vilket gör att det kan ligga kvar. Väg-
verket tar sedan rivnings- och flyttkostna-
den av transformatorstationen och fastig-
heten med bland annat Alebaren. Transfor-
matorstationen får ett nytt läge granne med 
reningsverket. Ale kommun bekostar sedan 
den nya lokalvägen. En kostnad som idag 
beräknas till cirka 15 miljoner kronor, be-
rättar kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s).

Överenskommelsen innebär att detalj-
plan nio nu kan färdigställas. Beslut lär tas 
i slutet av året.
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