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LÖRDAG 8 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lennart Torstensson underhåller
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD 1
PIZZA

PASTA 59:-

-ÅRSJUBILEUM

49:-

Ales första kooperativa 
hyresrätt invigd
ÄLVÄNGEN. I onsdags 
var det officiell invig-
ning av Älvängens koo-
perativa hyresrätt.

Av byggnationen åter-
står nu bara fyra lägen-
heter i det gamla bank-
huset, där inflyttning är 
planerad till den första 
februari nästa år.

– Jag vill gratulera 
Ale kommun till sitt 
första projekt av det 
här slaget och jag vill 
även gratulera Älväng-
ens samhälle som har 
berikats med sådana 
här vackra hus i cen-
trum. Jag är överty-
gad om att de boende 
kommer att trivas 
utomordentligt bra och 
jag vill givetvis önska 
dem lycka till, sade 
Kenneth Andersson 
i Alebyggens arbets-
grupp för kooperativ 
hyresrätt.

Det var uppdukat till mingel-
buffé i Smyrnakyrkans lokaler 
i onsdags eftermiddag. Hy-
resgäster, representanter från 
byggbolaget, övriga entrepre-
nörer, kommunledningen och 
många fler fanns på plats för 
att ta del av den historiska in-
vigningen. Det var en gläd-

jens dag för många, inte minst 
för projektledaren Sven Bur-
gren som har sett idé bli verk-
lighet inom loppet av sex år.

– Jag känner mig väldigt 
glad idag när jag kan konstate-
ra hur fint det har blivit, sade 
Burgren.

– Jag kan bara instämma i 
det påståendet. Faktum är att 
verkligheten har överträffat 
de fina ritningar som vår arki-
tekt Stig Karlmalm lade fram 
till oss i ett tidigt skede. Jag är 
stolt som alebo och älvängen-
bo att vi har lyckats åstadkom-
ma ett sådant här fint boende i 
kommunen. Läget är utmärkt 
med en närhet till den allmän-
na service som är helt suve-
rän, fortsatte Kenneth An-

dersson.
En trädplantering mellan 

de två nybyggda huskrop-
parna fick symbolisera invig-
ningen av Älvängens koope-
rativa hyresrätt. Sven Burgren 
fick hjälp av Sirpa Hindebo, 
ordförande i den kooperativa 
hyresgästföreningen Älväng-
en nummer 1.

Onsdagens invigningscere-
moni avslutades med en rund-
vandring i de nya lägenheter-
na. När bankhuset står fär-
digt nästa år kommer totalt 
36 lägenheter att inrymmas 
i Älvängens kooperativa hy-
resrätt.

JONAS ANDERSSON
Trädplantering fick symbolisera invigningen av Ale kommuns första kooperativa hyresrätt. T v 
Sven Burgren och Sirpa Hindebo, ordförande i den nya kooperativa hyresgästföreningen.

– En historisk dag med idel glada miner

Kenneth Andersson i Alebyggens arbetsgrupp för kooperativ 
hyresrätt visade runt i de nya lägenheterna.


