
ÄLVÄNGEN. 400 nya 
lägenheter, 600 nya 
parkeringsplatser och 
11000 kvm ny handels-
yta.

Om Älvängens cen-
trum förtätas skapas 
många möjligheter.

Framförallt ska orten 
få väl synliga entréer 
och ett tydligt centrum.

Stadsarkitekt Måns Werner 
presenterade i torsdagskväll 
sin arbetsgrupps första skisser 
på hur ett framtida Älvängen 
kan se ut. Strukturstudien är en 
vision för de centrala delarna, 
det vill säga mellan Hardesjö 
Bilverkstad i söder och Netto 
i norr.

Föredraget ägde rum på ett 

välbesökt ortsutvecklingsmöte 
i Aroseniusskolan, dit närmare 
170 personer sökt sig.

– Mitt mål är att inspire-
ra er att våga tänka lite friare, 
att inte låsa sig vid befintliga 
byggnader, att våga tänka "vad 
gör mitt Älvängen attraktivt?" 
Hur vill vi att framtidens cen-
trum ska se ut om vi bortser 
från tekniska och ekonomis-
ka förutsättningar. Först vill 
jag att vi skapar en gemensam 
vision – sen får vi se vad vi kan 
genomföra och hur, sa Måns 
Werner inledningsvis.

Huvuddragen handlar om 
att utnyttja den puls och cir-
kulation av människor som 
det kommande resecentru-
met kommer att tillföra med 
pendeltåg och expressbussar. 

Då detta förläggs till området 
söder om Apoteket är det just 
runt Järntorget som de attrak-
tiva ytorna finns. Måns Wer-
ners idé är att försöka skapa en 
tydlig axel mellan den i fram-
tiden miljöprioriterade Göte-
borgsvägen och pendeltågsta-
tionen.

– Jag skulle vilja att entrén 
till Göteborgsvägen, oavsett 
om du kommer från norr eller 
söder, blir tydlig. Du ska känna 
att du är på väg till ett centrum, 
ett torg eller en offentlig plats. 
Målet skulle till exempel kunna 
vara en förtätad centrumkärna 
med såväl grönytor, lägenheter, 
mindre butiker och kanske ett 
kulturhus. Det området skulle 
med fördel ligga mellan Göte-
borgsvägen och pendelstatio-

nen, sa Måns Werner.
Resecentrumets place-

ring medför att tyngdpunk-
ten i Älvängen centrum för-
flyttas lite söderut mot hur det 
är idag. Vad som kan påverka 
ytterligare är en eventuell flytt 
av Ica.

–Det är en nyckelfråga. Var 
vill vi att Ica ska ligga? Ska den 
ligga kvar eller kan den med 
fördel få ett nytt läge i närma-
re anslutning till resecentru-
met? Det är diskussionsfrågor 
som inte minst den övriga de-
taljhandeln måste medverka i. 
En Ica-butik påverkar i stor ut-
sträckning den övriga handelns 
möjligheter och därför är om-
lokaliseringen begränsad. Vi 
vill ju inte bidra med försäm-
ringar, menade Måns Werner.

Ett annat mål är att förtäta i 
centrum. Arbetsgruppens för-
slag bygger på att försöka skapa 
ytterligare 400 lägenheter. En 
plats som de nyfiket har stude-
rat är parkeringsplatsen bakom 
posten.

– Det finns faktiskt ganska 
många ytor att använda. Om 
dessutom Svenska kyrkan om-
lokaliserar sig frigörs ännu mer 
tomt. Vi vill dessutom fortsät-
ta med den struktur som redan 
finns längs Göteborgsvägen, 
det vill säga fastigheter med 
butiker i bottenplan och bo-

städer i övre plan, förklarade 
Werner.

Ett kulturhus står också 
högt på dagordningen.

–Jag ser stora möjligheter 
att låta flera föreningar, or-
ganisationer och verksamhe-
ter samutnyttja en större lokal 
i centrum. Det finns säkert un-
derlag för det. Tänk er ett Fol-
kets Hus med bibliotek, sam-
lingslokaler, bio med mera. Jag 
ser gärna att en fokusgrupp 
med intresserade medborgare 
börjar spåna kring vad ett kul-
turhus i Älvängen skulle kunna 
innehålla. Det kan ni bättre än 
vi på kommunen.

Vid årsskiftet kommer för-
hoppningsvis en utställning 
med olika förslag att kunna äga 
rum och under våren kan ett 

dokument med vision Älväng-
en 2020 slutligen presenteras 
och klubbas politiskt.

Sedan återstår att se om vi-
sionen går att genomföra.

Stadsarkitekt Måns Werner 
lyckades tveklöst sprida inspi-
ration och engagemang runt 
sina idéer. Mötesdeltagarna 
fick med sig ett kompendie 
hem, där de ombads besva-
ra ett antal frågor. Det kändes 
som att det kan komma både en 
och annan kreativ idé.

Lars-Helge Johansson, 
Alebyggens före detta ordfö-
rande, var lyrisk efter Måns 
Werners föredrag.

– Det här var det bästa jag 
någonsin sett.

Ett hyfsat betyg!
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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v Utgångspris 925 000:-

v 4 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 94 kvm, biyta 94 kvm

v Tomt 724 kvm Trädgård

v Byggt 1966
v Adress: Parkvägen 1

v Visas ons 17/10

Ett hus med fritt läge, ny pelletspanna, inglasat uterum och helt nyrenoverad källarvåning

med klinkergolv och gillestuga med öppen spis.

Ring för visningstid. Webbnr: 5251-20160, tel. 0520-18144

LILLA EDET STRÖM

v Utgångspris 1 695 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 133 kvm

v Tomt 23 800 kvm Trädgård och naturtomt, äng

och skog

v Byggt 1982
v Adress: Västerlanda Hagen 185

v Visas lör 20/10 12.00-13.00

Fräscht hus med läge alldeles i skogsbrynet - här hör man trädens sus- . Friggebod inredd med bl.a.

bastu, stort garage/verkstad ca 80 kvm med höjft till tak så lastbil går in. Ring för vägbeskrivning.

Webbnr: 5251-20222, tel. 0520-18144

LILLA EDET - HAGEN-VÄSTERLANDA

Lilla Edet 0520-181 44• www.fastighetsbyran.se

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

Barnvänligt och trivsamt

3:A BOHUS
Fräsch 3:a om 84,5 kvm boarea, entréhall, vardagsrum och kök med matplats i 
öppen planlösning. Bra belägen med ca 15 minuters bussfärd till Göteborg. Väl-
skött förening med god ekonomi. Månadsavgift: 3.213:- inkl. värme, vatten och 
kabelTV.  Vån. 2/5, hiss. Pris 850.000:- eller högstbjudande.

Utsikt över Vimmersjön

NÖDINGE NYTT 
Vad kan bli bättre än att ha badrocksavstånd till badplats samt tillgång
till natur och affärer !!!  Ett Ljust härligt hus om 135 kvm och garage om ca: 30 
kvm. Öppen planlösning och underbara materielval ger det ni önskar i populära
Nödinge. Pris 2.975.000:- eller högstbjudande.

Stadsarkitekt Måns Werner.

400 nya lägenheter i Älvängen centrum?


