
ÄLVÄNGEN. Ett 
nytt köpcentrum i 
Svenstorp, Älvängen, är 
inget skämt.

Exploatören, Ittur 
Progressum är berett 
att satsa nästan en 
halv miljard på att för-
verkliga idén.

– Ale är en framtids-
kommun med ny motor-
väg och ett strategiskt 
läge mellan Göteborg 
och Trollhättan, säger 
vd Peter Nielsen.

När Ale kommun hade pekat 
ut Svenstorp i norra Älväng-
en som en lämplig plats för 
att utveckla handel utlys-
tes en idétävling. Intressen-
ter fick lämna förslag för hur 
handelsområdet skulle kunna 
utvecklas. Det kom in sex för-
slag och till sist var det bara 
Helsingborgföretaget Ittur 
Progressum AB kvar. I tisdags 
förra veckan skrevs ett samar-
bets- och optionsavtal mellan 
kommunen och företaget. Nu 
övergår arbetet i en mer kon-
kret fas.

– Kommunen inleder de-
taljplanearbetet och vi ser 
över  vilken butiksmix vi anser 
lämplig och tar kontakter med 
tänkbara hyresgäster, säger 
Peter Nielsen.

I det arbetet kommer han-
delsetableringsföretaget 

NCM Donaldson att vara in-
blandad.

– Hittills har vi gjort en för-
studie av vilken handel som 
finns i Ale och hur konsumtio-
nen ser ut. Vi kan då konstate-
ra att sällanköpen görs i stor 
utsträckning utanför kommu-
nen. Där ser vi att det finns ett 
behov och då talar vi om träd-
gård, bygg, möbler, elektro-
nik och liknande. Vi kommer 
att beakta noga vad som finns 
i Ale idag och vårt mål är att 
komplettera det handelsut-
bud som redan finns. Vi vill 
inte skapa onödig konkur-
rens, säger Christer Larsson 
på NCM Donaldson.

Han kan i detta tidiga skede 
inte nämna några företags-
namn, men talar om vikten 
av att hitta nya koncept.

Nya företagskedjor
– Jag tror att vi kan få se 
ett och annat nytt företag i 
Svenstorp. Det är nämligen 
många europeiska företags-
kedjor på väg in i Sverige och 
de nosar snabbt upp vårt pro-
jekt, säger Christer Larsson.

På vilken grund vilar då 
beslutet att utveckla ett 
nytt köpcentrum i Älväng-
en?

– Främst vilar det på kom-
munens ambition att de vill 
ha ett handelsområde för säl-
lanköp i Svenstorp. Det är 
nummer ett. Nummer två är 

att intresset för Ale är stort i 
och med utbyggnaden av väg 
och järnväg. Det är en utma-
ning att få vara med i ett sådant 
skede, svarar Peter Nielsen på 
Ittur Progressum.

Det är många som vill eta-
blera handel i Ale just nu. Den 
ena idén avlöser den andra –
ett faktum som Peter Nielsen 
känner väl till.

Rätt ute
– Ja, och det är väldigt roligt. 
Det betyder att vi är rätt ute, 
men samtidigt är det viktigt 
att Ale kommun har en plan 
för hur dessa etableringar ska 
äga rum. Alla kan inte starta 
samtidigt, då blir det kaos och 
handeln splittras totalt. Jag 
skulle helst se att vi får fem-tio 
år på oss att sätta Svenstorp 
innan någon annan börjar 
bygga. Det behövs en poli-
tisk styrning för att handelse-
tableringarna ska slå väl ut.

Nielsen påpekar också 
att det inte finns något som 
binder dem till att genomfö-
ra projektet om förutsättning-
arna skulle förändras.

– Vi har bara fått en 
markanvisning. Något köp-
avtal görs inte förrän detalj-
planen har vunnit laga kraft. 
Fram till dess följer vi utveck-
lingen noga. Nu ska vi sonde-
ra terrängen och känna av in-
tresset, menar Nielsen.

Att det finns kritik mot eta-

bleringen i Svenstorp är inget 
som bekommer dem, även om 
de helst ser att frågorna rätas 
ut snarast möjligt.

– Vi vill samarbeta. Det 
finns handlare i Älvängen 
som blir negativt drabba-
de av vägen och för dem blir 
vårt köpcentrum i Svenstorp 
en möjlighet. Vi tycker det 
är självklart att gynna de 
som redan har satsat hårt på 
Älvängen, säger Nielsen.

Ingen vill uttala sig särskilt  
mycket om själva butiksmix-

en och på frågan om det blir 
sällanköp eller volymhandel 
svarar Anders Larsson diplo-
matiskt.

– Det blir både och, men 
självklart så blir det också en 
rejäl livsmedelshall. Det är 
hjärtat i alla köpcentrum. Vi 
kommer att föra en dialog 
med de kedjor som är aktiva 
i kommunen idag så får vi se 
hur de ställer sig till vår eta-
blering.

Handelsområdet i 
Svenstorp erbjuder möjlighet 

att bygga ett köpcentrum på 
30 000 kvm.

– Så stort blir det inte i 
första etappen, men vi vill 
helst inte bygga under 20 
000 kvm. Det krävs den stor-
leken för att skapa dragnings-
kraft, menar Peter Nielsen 
bestämt.
Fotnot: Ale kommun gör en fin affär. 
Säljs all mark som är avsedd för 
handel i Svenstorp blir det en intäkt på 
14 Mkr (1000kr/kvm).
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Butik BellaDonna
i Alvhem

Green-House återförsäljare

Kvalitetskläder 
för hon & han
från Green-House, Friendtex och 

smycken från Z&R och Tulpano

Öppet onsdagar 16-19
eller enligt överenskommelse. 

Ring och fråga oss. Tel 0303-33 80 76  

Mobil 0703-562277

Extraöppet:
onsdag 12/12 kl 14-19
lördag 15/12 kl 11-16

Ta med annonsen och få

10% rabatt

NY BUTIK • NY BUTIK • NY BUTIK • NY BUTIK • NY BUTIK

Vägbeskrivning: Sväng av E45 vid Bengts Husvagnar, följ skyltar

Välkomna till Lokvägen 8 i Alvhem 

önskar Tina & Viveka

Kommundirektör Stig Fredriksson är väldigt nöjd med den skiss och idé som Ittur Progressum 
har lagt fram för Svenstorpområdet.

NÖDINGE. Planerad 
byggstart 2009, invig-
ning någon gång under 
2010.

Nu går det undan 
i arbetet med ett 
nytt köpcentrum i 
Svenstorp, Älvängen.

– Handelsutveck-
lingen är viktig i en 
kommun som expande-
rar som Ale, säger kom-
mundirektör Stig Fre-
driksson.

Ale kommun växer och 
projektet BanaVäg i väst 
bidrar till den ökade attrak-
tiviteten genom den nya fyr-
fältsvägen och dubbelspåriga 

järnvägen. En allt större be-
folkningsmängd ger behov 
och underlag för mer handel 
och service. 

– Med det som grund är 
beslutet om att utveckla ett 
nytt handelsområde i Älväng-
en väldigt strategiskt. Vi vet 
enligt de handelsutredning-
ar som finns att sällanköpen 
görs till ca 80% utanför Ale. 
Det är klart att vi ska försöka 
ändra på det, menar Stig Fre-
driksson som är nöjd med att 
kommunstyrelsen valde Itturs 
förslag.

–Det är ett företag med 
både muskler och kompetens. 
De har möjlighet att satsa det 
som krävs för att etablera ett 

nytt köpcentrum.
Näringslivschef Jerry 

Brattåsen bekräftar att in-
tresset för etableringar är 
enormt just nu.

– Vi behöver ett område för 
volymhandel och sällanköp, 
inget snack om den saken.

Hur ser ni på att det är 
så många som vill utveckla 
handel i Ale just nu?

– Det är väl självklart i 
en kommun som växer, men 
vi måste ha en strategi för 
hur och var det ska bedrivas 
handel. Nu är Älvängen och 
Svenstorp prioritet, svarar 
Stig Fredriksson.
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"Nu är Älvängen prioritet ett"

–Vill komplettera övrigt handelsutbud i Ale

Stora planer för köpcentrum i Älvängen

En förstudie och en arkitektisk idé ligger till grund för Ittur Progressums planer på ett nytt 
köpcentrum i Svenstorp i Älvängen.


