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NÖDINGE. Första 
november sker inflytt-
ning i den första av Ale-
byggens kooperativa 
hyresrätter.

Älvängen är först ut 
och i början av nästa år 
står byggnationen av 
BoKlokhusen i Nödinge 
färdiga.

– Vad gäller de två 
andra planerade områ-
dena, i Alafors och 
Bohus, ser vi problem 
i form av ökade bygg-
kostnader och mins-
kade subventioner, 
säger projektledare 
Sven Burgren.

Det vore synd och påstå att 
projektet med kooperativa hy-
resrätter i Ale har gått som på 
räls. Redan 2002 väcktes idén 
och en arbetsgrupp från Ale-
byggen, bestående av Sven 
Burgren, Kenneth Anders-
son och Gunnel Aronsson, 
tillsattes för att se över möjlig-
heterna till en byggnation i Fu-
rulundsområdet, Alafors.

– Det var en samling orts-
bor som kontaktade oss och på 
den vägen tog processen fart. 
Tyvärr har projektet i Alafors 
blivit en riktig långbänk då 
en grupp villaägare har över-
klagat fullmäktiges beslut om 
byggnation till Länsstyrelsen. 
Vi väntar oss dock få ett po-
sitivt besked från Länsstyrel-
sen nu i höst, men risken finns 
att det blir ytterligare överkla-
ganden till högre instans, säger 

Kenneth Andersson och fort-
sätter:

– Faktum är att de flesta in-
vånarna i Alafors verkar posi-
tiva till den planerade bygg-
nationen och den utveckling 
av samhället som det för med 
sig. Till de grannar som har 
gaddat ihop sig mot projektet 
har jag erbjudit mig att komma 
på besök för att lyssna på deras 
argument, svara på frågor och 
eventuellt reda ut vissa oklar-
heter. De har dock avböjt den 
förfrågan, vilket jag tycker är 
väldigt synd.

I Bohus pågår en process 
med detaljjustering av husens 
läge. Det planeras för 12 hus 
på det som i folkmun benämns 
som potatisåkern.

– Det är fullt möjligt att 
komma igång med byggandet 
till våren. Jämfört med områ-
dena i Älvängen och Nödinge 
kommer dock insatserna och 

hyresnivån att bli väsentligt 
mycket högre. Det beror på 
att vi inte längre kan dra nytta 
av de statliga subventioner som 
tidigare fanns, säger Sven Bur-
gren.

– Inom kort ska vi gå ut med 
en enkät för att ta reda på hur 
stort intresset är bland tänkta 
hyresgäster med vår nya kalkyl, 
tillägger Burgren.

Älvängen är det område 
som har kommit längst. Arbe-
tet pågår nu med att få husen 
inflyttningsklara i tid. B-krop-
pen, med nio lägenheter, får 
hyresgäster som flyttar in den 
första november och en månad 
senare ska A-kroppens 23 lä-
genheter stå färdiga.

– Vår utlovade tidsplan 
håller. Vi har dock valt att sena-
relägga inflyttningen av de fyra 
lägenheterna i det gamla bank-
huset, eftersom den fastighe-
ten har använts som kontor 

och omklädningsrum under 
byggtiden av de två andra hus-
kropparna. I bankhuset plane-
rar vi för inflyttning i febru-
ari. Bottenvåningen kommer 
att utgöra kontor för Starr-
kärrs- och Kilanda församling-
ar, säger Sven Burgren.

Fulltecknat
Samtliga lägenheter i Älväng-
en är kontraktstecknade och 
det är ingen tvekan om att 
kommunens första historiska 
kooperativa hyresrätt erbjuder 
det där lilla extra.

– Först och främst är läget 
bra, inte minst för den äldre 
generationen som får en otro-
lig närhet till affärer, kollek-
tivtrafik och annan service. 
Själva boendet blir väldigt fint 
och hyresgästerna har kunnat 
göra rikligt med tillval, bland 
annat helkaklade badrum, 
golvvärme, parkett i hela lä-
genheten med mera. Standar-
den kommer att bli väldigt hög, 
säger Sven Burgren.

Det sista av de fyra områ-
den som Alebyggen just nu ar-
betar med är Nödinge. Här går 
allt enligt ritningarna och in-
flyttning i de totalt 40 lägenhe-
terna kommer att ske etappvis, 
första februari och första mars 
nästa år.

– Husen byggs enligt 
BoKlok-principen. Skanska 
är entreprenör och konceptet 
är kvalitet till lågt pris. Fören-
ingens styrelse har accepterat 
en insatshöjning för att bland 
annat få till stånd en förenings-
lokal, garage, motorvärmar-
platser och mer utvändig be-
lysning. Invändigt förses alla 
lägenheter med bland annat 
tvättmaskin och torktumlare, 
säger Sven Burgren.

Vad är snittåldern på dem 
som väljer att flytta in i en 
kooperativ hyresrätt?

– Vi har dem som på ålderns 
höst väljer att sälja sina hus, 
sedan har vi ungdomar som 
söker sitt första egna boende. 

Däremot är det väldigt få i 
medelåldern, 30-50 år, som 
finns med i kön till en koope-
rativ hyresrätt, säger Kenneth 
Andersson.

Kan det bli aktuellt med ko-
operativa hyresrätter på fler 
platser i framtiden?

– Ja, det tror jag. Vi har varit 
inbjudna till några ortsutveck-
lingsmöten och störst verkar 
intresset vara i Skepplanda, 
säger Andersson.

Vad är den största fördelen 
med att välja en kooperativ 
hyresrätt som boendeform?

– Den som går in i denna 
typ av bostadsform får en säker 
kapitalplacering. Det är främst 
det spekulationsfria boendet, 
en relativt låg egen insats och 
möjligheten att vara med och 
påverka sina boendekostnader 
som är intressant med bostads-
formen kooperativ hyresrätt, 
avslutar Kenneth Andersson.

JONAS ANDERSSON

– Men projektet i Alafors en riktig långbänk

I november flyttar de första hyresgästerna i Älvängen in. Totalt byggs det 36 nya lägenheter 
varav fyra kommer att bli belägna i det gamla bankhuset.

Sven Burgren och Kenneth Andersson i Alebyggens arbets-
grupp för kooperativ hyresrätt gläds åt att byggnationerna i 
Älvängen och Nödinge har kunnat genomföras som planerat.

Snart inflyttning i Älvängenns kooperativa hyresrätt kooperativa hyresrätt
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* Gäller vid tecknande av 24 mån abonnemang 79:-/mån. 

Kortavgift tillkommer med 124:-/halvår. För att kunna teck-

na Boxer Tvillingkort behöver du ett basabonnemang på 

Boxerpaketet 159:-/mån. **  Startavgift på 395 kr tillkommer. 

Kortavgift halvårsvis from andra halvåret 248 kr/

halvår. För avtalsvillkor, priser m.m www.boxer.se 

eller fråga i butiken.

LOKALA KANALERDESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT Erbjudandet gäller t o m 31/12 2007.
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79:-/MÅN
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159:-
BOXERPAKETET

/MÅN ***

42PFL7682D/12
1920*1080 pixels! Dubbla 
HDMI, Pixel Plus HD ger 
kristallklar bild.

EGEN SERVICEVERKSTAD ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60ÖPPETTIDER: VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

VI HAR ALTERNATIVEN! HOS OSS FÅR DU HJÄLP. ALLTID 25 OLIKA PLATT TV UPPKOPPLADE I BUTIKEN

Gäller till 30/9, reservation för slutförsäljning.

Bravia 40"
HD-klar LCD
med inbyggd 
digitalmottagning

SONY KDL-40S2530K
Bravia Engine, Dubbla 
HDMI, S-PVA panel, 
vridbart bordsställ.

NU
12.990:-

(10.990:-**)

**Vid 24 mån boxer 
abonnemang. CA-modul 
för kort tillkommer 699:-

LG 37LY95
1920x1080 pixels! Dubbla HDMI.
Mycket fi n bildåtergivning.

LG 37” FULL-HD
LCD med inbyggd
digitalmottagningPHILIPS 42” 

FULL-HD LCD 
med inbyggd 
digitalmottagning

PHILIPS DTR2010/13 Digitalbox av mycket bra kvalité. 
Bra mottagningsförhållande, lättskött! Kortplats för boxer, 
2 scart, digitalt ljud ut.

NU
12.990:-

(10.990:-**)
PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-
NU

16.990:-
(14.990:-**)

1 BOX FÖR 0:-
1st. Philips DTR2010/13

Vid tecknande 12 mån boxer
2 BOXAR FÖR 0:-

2st. Philips DTR2010/13

Vid tecknande 24 mån boxer
3 BOXAR FÖR 0:-

3st. Philips DTR2010/13

Vid tecknande 24 mån boxer

samt 24 mån tvillingkort.

SPELA IN DIGITALT! 
BOXERGODKÄND

DVD/HÅRDDISK-INSPELARE

SONY RDR-HXD970B
Digital tuner och analog tuner. 250 GB. 
Hårddisk, HDMI 1080p, 2st. USB-in, I-link, 
Svenska menyer! Lättskött. 

PrissänktPrissänkt

11.000:-.000:-
NU

4.990:-
(2.990:-**)

PHILIPS 32PFL7582D/12
Vår bästa 32“ LCD TV!
Dubbla HDMI, USB-in, Pixel 
Plus 2 HD ger kristallklar bild.
Digital Natural Motion.

PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-

NU
9.990:-

(7.990:-**)

PRIS UTAN ABONNEMANG 

NU: 790:- (Ord: 990:-)


