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Vägen krossar norra torget
ÄLVÄNGEN. Vägut-
byggnaden hyllas av 
de flesta, men en del 
kommer också i kläm.

I Älvängen blir en av 
de största affärsfas-
tigheterna föremål för 
inlösen.

Vad som väntar sedan 
är det däremot ingen 
som vet – återigen 
hotas ett stort antal 
arbetstillfällen.

Detaljplan 9 som omfattar 
centrummotet i Älvängen har 
varit utställd fram till i mån-
dags. Synpunkter har inkom-
mit bland annat från Bengt 
Bengtsson, berörd fastig-
hetsägare.

– Den nya vägsträckning-
en innebär att min affärsfas-
tighet med bland annat Aleba-
ren och Teamsportia i, måste 
rivas. Samtidigt försämras 
villkoren för Willys, då flera 
butiker försvinner från om-
rådet. Dessutom blir parke-
ringsplatserna betydligt färre, 
säger Bengtsson som är besvi-
ken på hela handläggningen.

– Jag presenterade redan 
2003 idéer på hur vi kunde 
bygga en alternativ affärs-
fastighet på Svenstorpområ-

det. Detta för att dels utveck-
la handeln i Älvängen dels 
kunna erbjuda mina berörda 
affärsinnehavare nya lokaler. 
Tyvärr fick jag inte möjlig-
het att förverkliga den idén, 
säger han.

Istället kräver Bengts-
son och hans fastighetsbolag 
"Mitt i Ale AB" ersättnings-
tomt i samma strategiska af-
färsläge.

–Jag har fått erbjudanden, 
men inte i jämförelse med vad 
de tar från mig.

Imponerade inte
Hyrresgästerna i den aktu-
ella fastigheten har blivit in-
bjudna till samråd med Ale 
kommun. Den information 
som gavs där imponerade dä-
remot inte – i alla fall inte på 
butiksinnehavarna.

– Nej, de konstaterade ju 
bara fakta som vi redan kände 
till. Huset ska rivas och vår 
framtid ligger inte i kom-
munens händer, säger Börje 
Andersson, Teamsportia i 
Älvängen.

Ingen vet heller riktigt när 
det blir tal om rivning, bara att 
det börjar bli ont om tid.

– Det är nästan omöjligt 
för Bengtsson även om han 

skulle få en tomt imorgon att 
hinna bygga något bra åt oss. 
Det känns som att de har kört 
över honom, menar Börje An-
dersson.

Som hyresrätt med gällan-
de kontrakt sitter Bengtssons 
hyresgäster ändå med några 
trumfkort på hand.

– De måste lösas ut och 
ersättas för den ekonomis-
ka skada som orsakas av att 
fastigheten löses in, säger 
exploateringsingenjör i Ale 
kommun, Lars Lindström.

– Det finns en del olika sce-

narion. Alla dessa situationer 
som uppstår i samband med 
en vägutbyggnad är unika. 
Kommunen kan köpa fast-
igheten med befintliga hy-
resgäster för att sedan försö-
ka hitta en lösning för dem, 
vilket jag inte tror är möjligt 
i detta fall. Kommunen kan 
också köpa en tom fastighet 
om fastighetsägaren tar med 
sig hyresgästerna till en ny af-
färslokal. Den lösningen hade 
vi hoppats på, men vi har inte 
lyckats komma överens med 
Bengtsson om en tomt att be-

bygga, säger Lindström.
Bengtsson berättar för lo-

kaltidningen att han har 
blivit erbjuden tomter mellan 
Svenstorp och nuvaran-
de Willys, men att han inte 
tycker att de ligger tillräck-
ligt strategiskt.

– Vad som är problemet 
här är att kommunen bara har 
väntat ut tiden. Nu finns det 
snart inget handlingsutrym-
me kvar och där står jag med 
en fastighet som ska rivas, af-
färsinnehavare utan etable-
ringsalternativ, anställda utan 

arbetsplats och så vidare. Det 
är illa skött och beträffande 
Willys så lär inte de fortsätta 
hyra om de blir ensamma, in-
klämda i ett hörn med några 
få parkeringsplatser, säger 
Bengtsson.

Willys har redan bekräftat 
att om föreslagen detaljplan 
klubbas läggs verksamheten 
ner, därmed försvinner cirka 
20 arbetstillfällen i ett svep.

TTankar du dieselankar du diesel?

För mer information ringFör mer information ring
Stig-H Gson på tel 0709-52 22 12 eller Torbjörn Gson på tel 0709 52 22 14Stig-H Gson på tel 0709-52 22 12 eller Torbjörn Gson på tel 0709 52 22 14

TTanka hos Bilistenanka hos Bilisten 
på Åkarevägen i Älvängenpå Åkarevägen i Älvängen

Välkomna!Välkomna!

Ansök om tankkort

NU! Ansökan finns i brevlådan vidAnsökan fi nns i brevlådan vid
stationen för såväl företag somstationen för såväl företag som

privatpersoner.privatpersoner.

– Fastighetsägare och 
hyresgäster känner sig 
redan överkörda i Älvängen

Affärsfastigheten med Teamsportia löser projektet BanaVäg i Väst in, däremot blir Willys tämligen ensam på norra Torget 
kvar dock med några färre parkeringsplatser. Fastighetsägaren Bengt Bengtsson räknar med att om föreslagen detaljplan går i 
lås försvinner 46 arbetstillfällen.
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