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ÄLVÄNGEN. En för-
handstitt av Alebyg-
gens första koopera-
tiva hyresrätt lockade 
många nyfikna besö-
kare.

Samtliga blivande 
hyresgäster hade bju-
dits in och responsen 
blev i det närmaste 
hundraprocentig.

– Nyfikenheten var 
stor, konstaterar Ale-
byggens projektledare 
Sven Burgren.

Förste november sker inflytt-
ning i de första nio lägenhe-
terna i Älvängens kooperati-
va hyresrätt. En månad senare 
skall ytterligare 23 lägenheter 
stå färdiga och den förste fe-
bruari planeras den sista av de 

tre huskropparna, det så kalla-
de bankhuset, vara klart.

– Allt går enligt tidsplan, 
säger Burgren.

I tisdags eftermiddag hade 

Alebyggen bjudit in de kom-
mande hyresgästerna till en 
liten smygpremiär, där gäster-
na fick chansen att ta en tjuv-
titt på de nya lägenheterna. – Det var några enstaka lä-

genheter som vi inte kunde 
visa eftersom de hade lagt 
mosaik i trapphuset, säger 
Sven Burgren.

Alebyggen tog också till-
fället i akt att informera om 
bland annat tv-utbudet och 
hur IP-telefonin kommer att 
fungera i den kooperativa hy-
resrätten.

– Vi delade ut ett informa-
tionsmaterial som de kunde ta 

med sig hem, säger Burgren.

Hög standard
De hyresgäster som lokal-
tidningen pratade med var 
mycket förtjusta över vad de 
fick se och väntar på att få 
flytta in.

– Lägenheterna kommer 
att ha en mycket hög standard, 
inget tal om annat. Samtli-
ga lägenheter här i Älvängen 
är kontraktstecknade och det 

är ingen tvekan om att kom-
munens första historiska hy-
resrätt erbjuder det där lilla 
extra, avslutar Sven Burgren.

Alebyggen arrangerade förhandstitt i Älvängen
– Stort intresse bland blivande hyresgäster

Alebyggens Sven Burgren hälsade välkommen till förhandstitten av den kooperativa hyresrät-
ten i Älvängen. Intresset bland de blivande hyresgästerna var stort.

Barbro Lindqvist och Roland Andersson har sålt sitt hus i 
Skepplanda och ska flytta in i en tvårummare i Alebyggens 
kooperativa hyresrätt i Älvängen. Inflyttning sker den förste 
november.

Fyra generationer samlade. Ing-Marie och Lennart Hägg lämnar livet i villa i Alafors och flyt-
tar snart till en nybyggd lägenhet i Älvängen. På bilden ses också Majvor Hägg Jigfelt, Lina 
Edfeldt och lille Alvin åtta månader.
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Veikko Tallheden från Hisingen blir snart alebo.

FÖRETAGSKVÄLL!
Du hälsas välkommen till höstens företagskväll i FöretagsForums regi. Det är Ale 
Utveckling och Företagarna i Ale som är värdar för mötet och det kommer att handla 
mycket om möjlig-heten att utveckla goda idéer i företag och föreningar med hjälp av 
EU-medel i programmet LEADER+.

LEADER+ är nytt för denna delen av regionen, men har drivits framgångsrikt i andra 
delar. Kvällens gästföreläsare Karin Alfredsson är ansvarig för Leaderområdet Kärnan 
i Vara. Tillsammans med Åsa Käck från Hushållningsällskapet skall dom inspirera oss 
med goda exempel, och medverka till dialog bland mötesdeltagarna om hur Ales 
inriktning bör se ut.

Men som vanligt inleder vi kvällen med att lyssna på vad som är på gång i vår kom-
mun. Denna gång är det oppositionsråd Jan Skog som informerar om senaste nytt! 

OBS!   ÄNDRAD DAG   OBS!

TORSDAG 25 OKTOBER I ALE GYMNASIUM

KL 18.30 – 21.00

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun !

Jan Skog, oppositionsråd
Utveckling genom EU-programmet LEADER+ !

Karin Alfredsson, Leaderområdet Kärnan
Åsa Käck, Hushållningsällskapet

Vi bjuder på något enkelt att äta, och ett utmärkt tillfälle 
att umgås med kollegor!

OBS! Anmälan:
Kjell Lundgren 0303-330 307 
Jerry Brattåsen 0303- 330 277 

Fax 0303-330 297  E-post förnamn.efternamn@ale.se
Senast måndag 22 oktober!


