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Framtidens Älvängen – ett järnvägssamhälle
ALAFORS. Älvängen får 
ett stort resecentrum 
med pendeltåg.

Det kommer att för-
ändra stadsbilden och 
Älvängens centrum ska 
äntligen få ett centrum.

Om Älvängenborna 
vill.

När pendeltågstationen står 
färdig blir Älvängen ett mo-
dernt järnvägssamhälle. Re-
secentrumet med express-
bussar och pendeltåg skapar 
ett nytt nav, en centrumkär-
na, för orten. Här kommer 
framtidens puls att vara som 
högst och frågan som stads-
arkitekt, Måns Werner, nu 
ställer sig är; hur tar vi bäst 
vara på den?

– Jag ser en stor möjlighet 
för Älvängen att utvecklas 
som samhälle. Mitt uppdrag 
är att försöka skapa en struk-
tur i centrum och då avser vi 
området mellan Frälsegårds-
vägen och Repslagarvägen 
(från Hardesjö till Netto). 
Idag finns det inget tydligt 
centrum eller torg i Älväng-
en, det skulle jag gärna vilja 
se. Det finns lite idéer kring 
vad som skulle kunna vara en 
central punkt i ett framtida 
Älvängen, säger Werner utan 
att gå in i detaljer.

Mer utförligt kommer det 
att bli på torsdag då ortsut-
vecklingsmötet i Älvängen 

äger rum i Aroseniusskolans 
aula.

– Jag kommer att visa ett 
antal skisser och redogöra lite 
för de tankar som finns. Vad 
alla måste förstå är att allt än 
så länge är idéer och vi be-
höver höra ännu mer från 
Älvängenborna. Hur vill de 
att Älvängen ska se ut i fram-
tiden? Vi försöker starta en 
process där det är vår för-
hoppning att fastighetsägare, 
affärsinnehavare, markägare 
och allmänheten vill medver-
ka i. Skisserna som jag visar på 
torsdag kan säkert både inspi-
rera och uppröra, men det är 
liksom syftet. Vi vill skapa ett 
engagemang runt Älvängens 
centrum, menar Werner.

Workshop
I våras arrangerades en work-
shop där särskilt inbjudna fick 
delge sina synpunkter på en 
framtida centrumbild. Den 
insatsen var ett startskott för 
stadsarkitektens arbete. 

– Den gemensamma viljan 
var att ge Älvängen en riktig 
identitet, förtäta i samhället, 
fler lägenheter ett tydliga-
re centrum med koppling till 
pendeltågstationen och att 
bättre knyta an till älvstran-
den.

Han har därefter helt fritt 
försökt skapa sig en bild av 
hur pendeltågstationen och 
resecentrumet kommer att 

påverka samhällsbilden.
– Än så länge tänker jag inte 

så mycket på vad som är tek-
niskt eller ekonomiskt möjligt 
att göra. Jag tänker fritt och 
försöker hitta ett så bra för-
slag som möjligt sett ur många 
olika perspektiv. Det handlar 
om att skapa förutsättningar 
för såväl handel som boende. 
Jag har inte pekat ut var en-
skilda butiker bör ligga, utan 
har mer försökt hitta linjerna 
i ett centrum. Jag ser Älväng-
en som en ”småstad” i fram-
tiden och i ett sådant samhäl-
le måste det finnas ett tyd-
ligt centrum eller en offent-
lig plats. Det skulle kunna 
vara ett större kulturhus, där 
kanske även kyrkan ingår. 
Vidare anser jag väl att själva 
pendeltågstationen blir en 
viktig utgångspunkt, förkla-
rar Werner som ser fram mot 
torsdagens presentation.

– Jag är spänd på att möta 
de spontana reaktionerna. Jag 
känner att jag säkert kommer 
att utmana en del ”heliga 
kor” i Älvängen. Jag som inte 
är från trakten kan nog tänka 
mig att göra större ingrepp än 
vad ortsborna är beredda att 
göra. Samtidigt är det grun-
den i hela den här processen; 
att våga tänka vårt Älvängen 
och inte mitt hus. Jag kommer 
att ha väldigt stora öron på 
torsdag och mötesdeltagar-
na kommer att få med sig en 

lapp hem där de får uppgif-
ter om vart de kan vända sig 
med sina egna synpunkter om 
de inte vågar ställa sig upp i 
lokalen. Jag är också medve-
ten om att många kommer att 
behöva fundera lite kring de 
skisser som jag presenterar.

I slutet på året tror Måns 
Werner att det kan bli tal om 
en utställning, där flera olika 
förslag visas upp. Först däref-
ter kommer själva genomför-
andet att diskuteras.

– Det blir förhoppningsvis 
ett samlat dokument med en 

tydlig inriktning på hur vi ska 
nå målen i Älvängen.

Han vill ogärna gå in och 
peka på vilka hus och verk-
samheter som kanske borde 
få en annan lokalisering. Han 
vill inte heller visa med hela 
handen var ett centralt äldre-
boende bör placeras.

– Nej, jag vill att Älväng-
enborna är delaktiga i den 
här processen. Det viktigaste 
är ändå att jag ser flera möj-
liga platser för äldreboende 
och när det gäller den omta-
lade marken vid dagens buss-

central så finns det många in-
tressanta idéer. Där är ju själva 
entrén till Älvängen centrum 
och den måste också bli tydli-
gare. Men exakt hur detta ska 
se ut hoppas jag att Älvängen-
borna vill vara med och tycka 
till om.

En stor möjlighet till detta 
ges på torsdagens ortsutveck-
lingsmöte i Älvängen.

På torsdag redovisar stadsarkitekten sina tankar – och bjuder in till diskussion

Järntorget kommer med stor sannolikhet att bli en central plats i framtidens Älvängen. Söder 
om Apoteket kommer ett större resecentrum att byggas.
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MURAR & 
UTEGOLV

Sedan starten 1985 har det byggts inte mindre än 50 
miljoner kvm Keystone-mur runt om i världen. Keystone 
är lika bra för att bygga små trädgårdsmurar som stora 
offentliga murar. Keystone är ovanligt fl exibelt och detta 
är förmodligen anledningen till att det är världens mest 
sålda murar.

Belysning ger muren 
en ny dimension.
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- Vi kan Keystone

 BELYSTA MURAR?
    GRANIT-LOOK?
30 METER HÖG MUR?

INGA PROBLEM! 
KEYSTONE SÅ KLART!

ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet | 0303-74 98 70

Var förberedd inför våren. Planera din mur idag!

Massor av nyheter och färger i vår utökade 
utställning NU ÄVEN MED TRAPPOR!


