
ALAFORS. Nu har start-
skottet gått för ett nytt 
köpcentrum i Älvängen.

Ale kommunfullmäk-
tige klubbade med bred 
politisk majoritet beslu-
tet om ett samarbets- 
och optionsavtal med 
Ittur Progressum AB 
avseende Svenstorps 
handelsområde.

Trots ett enigt beslut 
fanns det många fråge-
tecken.

Kommundirektör Stig Fre-
driksson inledde fullmäktige 
med en redovisning av ären-
det och dess bakgrund.

– Vi har via en tävling 
där exploatörer har fått ge 
oss förslag på hur de skulle 
kunna tänka sig att utveck-
la Svenstorps handelsområ-
de. Tre förslag gick vi vidare 
med, men till sist fastnade vi 
för Ittur Progressum. Vad vi 
idag fattar beslut om är ett op-
tionsavtal. Inget köp av mark 
är aktuellt förrän detaljpla-

nen har vunnit 
laga kraft, för-
klarade Fre-
driksson.

Han mo-
t i v e r a d e 
också varför 
S v e n s t o r p s 
handelsområ-
de är nödvän-
digt.

– Det stär-
ker handeln 
totalt i Ale 
och i Älväng-
en, vilket be-
tyder nya 
jobb. Vi vet 
sedan tidiga-
re att 80% av 
sällanköpen 
gör Aleborna 
utanför kom-
mungränsen 
och det vill vi 
gärna ändra 
på. Konkur-

rensen ökar samtidigt från 
Kungälv, Backaplan, Trollhät-
tan med flera. Alla andra ut-
vecklar sitt handelsutbud och 
vi måste självklart göra samma 
sak, menade Fredriksson.

En känslig fråga har natur-
ligtvis varit hur detta ska på-
verka Ale Torg, som trots allt 
är ganska nytt.

Annan karaktär
– Ale Torg är ett köpcen-
trum av en helt annan karak-
tär med många små butiker. 
Svenstorp har en inriktning 
på volymhandel. Det blir be-
tydligt färre butiker, men 
säkert mycket större, förkla-
rade Fredriksson.

När frågestunden brakade 
lös var detta en ständigt åter-
kommande fråga. Vilken typ 
av butiker är Svenstorp avsett 
för? Några konkreta svar gavs 
inte, men Jan A Pressfeldt 
(ad) hade sin bild klar.

– Det är handel som 
handel. Glöm allt vad volym-
handel heter. Idag är det de-
taljhandel vi pratar om och på 
Svenstorp kommer det själv-
klart att finnas allt från livs 
till blommor och kläder. Jag 
hoppas bara att det blir ett sys-
tembolag också, sa Pressfeldt 
och log brett.

Lars-Ove Hellman (s) 
förhörde sig flera gånger 
under kvällen huruvida det 
fanns några andra överens-
kommelser än de som stod 

skrivna i avtalet.
– Det är i så fall väldigt all-

varligt. Kommunen får inte 
göra sig skyldig till något av-
talsbrott. Vi vet redan att den 
inriktning som Ittur Pro-
gressum har redovisat för 
Svenstorp är identisk med 
Klädkällarens planer i Stora 
Viken. De har dessutom redan 
rätten att börja bygga, under-
strök Hellman.

Kritik kom enbart från mil-
jöpartiet.

Sågar grenen
–Vi sågar bara ytterligare på 
den gren vi sitter på. Mer 
asfalt och byggnader. Dess-
utom uppmanar vi till mer 
trafik. Nä, det här är inte bra, 
sa Åsa Kasimir-Klemedts-
son (mp).

Hon fick snabbt en hög 
med repliker över sig.

– Ni är inte trovärdiga i er 
miljöpolitik, Åsa. Ena stunden 
är ni med och lägger ner för-
skolor ute på landet så famil-
jer tvingas åka flera mil för att 
lämna sina barn. Sedan tycker 
du att vi ska åka till Trollhät-
tan eller Göteborg så fort vi 
ska handla lite större saker. 
Det måste väl vara bättre om 
Aleborna kan köpa allt på 
hemmaplan, dundrade Jan 
Skog (m).

Sune Rydén (kd) tog 

upp en annan viktig fråga för 
Älvängen. 

Älvängen centrum
Kan Svenstorps handelsom-
råde verkligen utvecklas sam-
tidigt som man förverkligar 
den strukturstudie som visats 
upp?

Stig Fredriksson menade 
att det var möjligt eftersom 
detta har varit en förutsätt-
ning redan från början. Han-
deln ska stärkas även i cen-
trum.

Det framkom emellertid 
en ganska tydlig bild av att 
Ittur Progressum inte tänker 
sätta spaden i jorden om det 
finns andra stora handelse-
tableringar som pågår samti-
digt i Ale.

En maktkamp är att vänta.
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Grattis

Öppet alla dagar

Ale Torg 0303-966 41
Vard.10-19, lörd.10-15, sönd.11-15   

www.blomsterriket.se

Svensk Rödgran
Blågran

Kungsgran

Vi nätinpackar 
din gran

Försäljning 30/11 - 2/12 
& 7/12 - 23/21 från Skogsservice

Julgranar

Startskottet för Svenstorp har gått

Vi tackar
alla föräldrar, ledare och 

frivilliga, plus sponsorer och 

vaktmästare för en väl 

genomförd och utförd 

Nolcup.

Föräldraföreningen & 
Nolcupskommittén

KONGAHÄLLA 
FRIIDROTT VILL 
TACKA ALLA SOM 
SPONSRADE 
FONTINGALOPPEN!
Snag-it
Hurtigs Bil AB 
Bult & Fästteknik AB
Färg & Tapetboden AB
Börjessons Mekaniska AB
TaDigTid! Friskvård&Massage AB
Kungälvs VA-Teknik AB 
Kunskapstrappan AB
Ängegärde Bygg AB

Följande lotter vann!
Vit 46, gul 76, vit 98, gul 9, vit 56, 
vit 25, gul 32. Ring kansliet 19758.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
Fredag 23 november

Narkotikabrott
Fem fall av narkotikabrott i 
Nödinge, i samtliga ärenden 
rör det sig om eget bruk och 
ringa innehav.

En yngling i Nödinge gör sig 
skyldig till brott mot knivlagen.

Lördag 24 november

Misshandel i Nödinge
Misshandel och olaga hot 
i Nödinge. Målsägande blir 
skuren med kniv och gärnings-
mannen, som sedan tidigare 
är känd av polisen, hotar även 
vederbörande.

Söndag 25 november

Stöld av datorer
Ale kommuns IT-avdelning får 
påhälsning vid halv fem-tiden 
på morgonen. Fem datorer till-
grips.

Måndag 26 november

Skadegörelse på skola
Skadegörelse rapporteras från 
Aroseniusskolan i Älvängen. 
Tre fönsterrutor krossas.

En reklamskylt tillgrips från 
en frisersalong i Surte.

Skadegörelse på en traktor 
anmäls i Ölanda.

Tisdag 27 november

Butiksinbrott
Inbrott i en butik på Postvä-
gen i Älvängen. Två skyltföns-
ter krossas och prydnadsföre-
mål stjäls.

Skadegörelse och brott mot 
griftefriden inträffar på kyr-
kogården i Starrkärr. En okänd 
gärningsman sprayar färg på 
en gravsten.

Onsdag 28 november

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Älvängen. 
Tjuvarna bryter bort låskol-
ven till ytterdörren och tar sig 
in i bostaden. Diverse smycken 
tillgrips.

Villainbrott i Bohus. En föns-
terruta krossas och diverse 
gods tillgrips ur fastigheten.

Ett par i Surte hamnar i 
luven på varandra. Den ena 
parten blir skadad då denne 
träffas i ansiktet av kringkas-
tande föremål.

En lastbil tillgips i Nol.

Miljöbrott anmäls från Gås-
kullevägen i Surte. Det är Ale 
kommun som rapporterar ett 
fall av nedskräpning.

Förrådsinbrott i Nödinge. En 
crossmotorcykel tillgrips, men 
den anträffas senare under 
dagen i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/11 – 29/11: 60. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Kommunfullmäktige klubbade avtalet för handelsområdet

I FULLMÄKTIGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


