
ÄLVÄNGEN. Framtids-
bilden av Älvängen som 
en småstad kittlar och 
det är meningen.

– Begreppet skapar 
förväntan och det är 
bra. Om alla parter 
kan vara överens har 
vi ett utmärkt tillfälle 
att utveckla Älväng-
ens centrum till något 
unikt, säger kommunal-
råd Jarl Karlsson (s).

På måndag och tre 
veckor framåt hänger 
Ale kommuns förslag 
till strukturplan för 
Älvängen ute för kritisk 
granskning.

Hur ska Älvängens centrum 
kunna fortsätta att utvecklas? 
Varför ska människor välja 
att flytta till hit? Vilken iden-
titet ska samhället ha – sovstad 
eller småstad?

Stadsarkitekt Måns 
Werner har haft en diger 
uppgift i arbetet med att för-
söka skapa en strukturstudie 
för Älvängens centrala delar. 
Delaktigheten har varit om-
fattande. Synpunkter har häm-
tats från allmänheten genom 
offentliga möten, samtal med 
fastighetsägare och närings-
idkare samt från studiebesök 
på liknande orter. Den fram-
tidsbild som utställningen 
visar har delvis redan presen-
terats. Det skedde i samband 
med ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen i oktober. 

Lokaltidningen fick en för-
handstitt i torsdags och pre-
senterar här delar av idéerna.

För att få bästa möjliga 
överblick och förståelse re-
kommenderas alla intresse-
rade att besöka utställningen 
i Älvängens dagcentral eller 
på medborgarkontoret i Nö-
dinge.

Måns Werner har i sitt 
arbete utgått från det faktum 
att Västtrafik har beslutat att 
bygga ett större resecentrum, 
en knutpunkt för tåg- och 
busstrafik, i Älvängen. Det 
kommer att placeras strax 
söder om Apoteket och blir 
en fyra våningar hög fastighet 

som sträcker sig i riktning mot 
Göteborgsvägen.

– Det blir navet i Älväng-
en. Här kommer pulsen att 
vara hög och det ska vi själv-
klart utnyttja. Vi vill anläg-
ga ett torg, en samlingsplats, 
i anslutning till pendelstatio-
nen. Här tror vi oss kunna 
se en större central fastighet 
med fyra framsidor. Det har 
talats om kulturhus med bio 
och bibliotek, men det kan 
också handla om butiker, café 
och restaurang i botten med 
bostäder på övre plan. Även 
själva resecentrumet finns det 
spännande idéer kring inne-
hållet. Vi vill inte bara ha en 
klassisk pressbyrå där, utan 
ser att de fyra våningarna kan 
rymma mycket annat, berät-
tar Måns Werner.

Torget centralt
Torget och resecentrumet 
är centralt i framtidsbilden. 
Sedan finns det olika idéer 
om hur bebyggelsen ska se 
ut runt omkring. Ica-butiken 
och Thorstenssons fastighet 
med bland andra Rackarung-
ar berörs också i en del tänk-
bara lösningar.

– Det bästa är att vår hu-
vudidé med att anlägga ett 
torg och försöka skapa en 
stadskärna inte står och faller 
med Ica-butikens placering. 
Det fungerar även om Ica 
ligger kvar som idag, men 
det öppnas också möjligheter 
om Ica skulle vara intressera-
de av ett annat läge. På nu-
varande Ica-tomt skulle det 
gå att bygga attraktiva bostä-
der, eventuellt med butiker 
i bottenplan, redogör Måns 
Werner och tillägger:

– Thorstenssons fastighet 
kan ge torget en speciell in-
ramning, men om det försvin-
ner öppnas andra dörrar.

För Ica blir det inga bras-
kande nyheter att det finns 
tankar om att hitta ett alter-
nativt läge för butiken.

– Nej, vi har pratat med 
dem, men de vill självklart 
se mer konkret hur vi tänker 
och det visar vi nu. Det blir 
spännande att lyssna till allas 
synpunkter, inte minst Icas, 

menar Måns Werner.
Torget ska vara synligt 

från Göteborgsvägen, vilket 
medför att fastigheten med 
Älvbrinkens konditori och 
La Plaza är borta i framtids-
bilden.

Se möjligheter
– Rakt nedanför kommer rese-
centrumet och dit vill vi ha fri 
sikt. Verksamheter som kon-
ditori och restaurang kommer 
vi att skapa många nya möjliga 
lokaler för. Det handlar bara 
om att se möjligheterna.

Framtidsbilden eller struk-
turstudien av Älvängens cen-
trum är ett steg för att förbe-
reda samhället på en spännan-
de framtid. Måns Werner ser 
gärna att en vision för Älväng-
en författas.

– I den föreslår jag att man 
utgår från sex teman; Torget 
blir småstadens samlings-
punkt, attraktiva boenden i 
centrum, kulturen som mö-
tesplats, trafik på småstadens 
villkor, skapa förutsättningar 
för en levande centrumhan-
del och en tillgänglig attrak-
tiv älvstrand.

Med förslaget visar Ale 
kommun att man ämnar följa 
riktlinjerna i K2020 som 
handlar om att fler ska nyttja 
kollektivtrafiken i framtiden.
För stadsarkitekten handlar 
arbetet också om att stärka 
Älvängens identitet – det är 
stadsbyggnad på hög nivå. 
Han talar om Älvängen som 
en småstad, ett modernt järn-
vägssamhälle.

Småstad förpliktigar
– Vi har alla komponenter 
som förpliktigar en småstad. 
Förtätar vi i centrum med bo-
städer, samlar handeln, anläg-
ger ett torg med ett offentligt 
rum/kulturhus – allt i nära an-
slutning till resecentrumet, då 
har vi skapat ett mycket att-
raktivt samhälle, säger han.

Från torget ska även älv-
stranden göras synlig.

– Framförallt ska området 
bli mer tillgängligt. Det är en 
utmärkt plats för rekreation, 
men vi har inte kommit så 
långt i våra tankar där.

Studien över ett framtida 
Älvängen är tänkt att inspire-
ra övriga aktörer i samhället. 
Ale kommun kan inte själva 
förverkliga idéerna.

Kommunen samordnar
– Vi kan samordna och 

driva frågan, men intresset 
att genomföra planen måste 
finnas hos byggföretag och 
exploatörer. Det viktigaste 
nu är att vi blir överens om 
att det är så här vi vill utveck-
la Älvängen, säger kommu-
nalråd Jarl Karlsson (s).

Att ett resecentrum mitt i 
samhället kommer att föränd-
ra bilden och delvis ge Älväng-
en en ny identitet råder det 
ingen tvekan om.

– Vi blir en attraktiv bo-
endeort även för högskole-
studenter. På 15 minuter är 
du i storstan, trots att du bor 
granne med naturen. Äldre 
människor som har trött-
nat på villan med den stora 
tomten kan flytta in i ett mo-
dernt boende med nära till 
såväl service som handel, 
menar Jarl Karlsson.

Parallellt med studien 
av Älvängens centrala delar 
pågår arbetet med ett nytt 
köpcentrum i Svenstorp.

– Det finns delade mening-
ar om detta är bra eller dåligt. 
Viktigt att komma ihåg är att 
där planeras det för volym-
handel medan vi här pratar 
om en levande centrumhan-
del. Om dessa utvecklas sida 
vid sida med olika nischer, 
vilket är viktigt, kan detta 
stärka Älvängen totalt, hävdar 
Måns Werner.

På tisdag är stadsarkitek-
ten med kollegor på plats i 
Älvängens dagcental för att 
svara på frågor runt utställ-
ningen. Den chansen bör alla 
nyfikna Älvängenbor ta.
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Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
Torsdag 31 januari

Stöld i Surte
Stöld av aluminiumlemmar från 
Vägverket Produktion i Surte.

Fredag 1 februari

Misshandel
En man i 25-årsåldern miss-
handlas i centrala Älvängen vid 
halv två-tiden på morgonen.

En hund av rasen rottweiler/
dobberman stjäls i Surte.

Inbrott i en gäststuga i 
Dalån.

Lördag 2 februari

Inbrottsförsök
Inbrottsförsök i Kilanda gamla 
skola.

I samband med ett ung-
domskalas i Surte blir en av 
festdeltagarna bestulen på sin 
plånbok.

Söndag 3 februari

Personrån
En 41-årig kvinna är på väg 
hem efter ett besök hos en 
kompis i Nödinge när hon blir 
rånad. Gärningsmannen puttar 
ner kvinnan i diket och tillgri-
per hennes handväska, innan 
han försvinner från platsen.

En 28-årig kvinna blir miss-
handlad i Skepplanda. Målsä-
gande får ta emot sparkar och 
slag.

Måndag 4 februari

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Två gär-
ningsmän grips på bar gärning 
då de befinner sig inne i huset 
när polispatrullen anländer till 
platsen. De båda gärningsmän-
nen misstänks också för narko-
tikabrott.

Inbrott i kommunhuset i Ala-
fors. En ruta krossas till ett 
rum på översta våningen. En 
mobiltelefon tillgrips.

Inbrott i ett källarförråd i 
Nödinge. Diverse gods tillgrips.

En man i Skepplanda gör sig 
skyldig till olaga vapeninnehav,

Tisdag 5 februari

Man påhoppad
En person i Alvhem blir påhop-
pad bakifrån av två okända 
gärningsmän. Målsägande blir 
slagen i huvudet med något 
slags tillhygge.

Ale-Surte BK anmäler ett 
inbrott på Jennylund. Det är 
ännu okänt om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/2 – 7/2: 47. Av dessa 
är fyra bilinbrott och två bil-
tillgrepp.

"Nära till storstan –

Föremål för diskussion. Fastigheten med konditori och res-
taurang måste lämna plats för torget, men verksamheter-
na kommer att kunna erbjudas nya attraktiva lokaler när det 
framtida centrumet växer fram.

På promenad i Älvängen som stadsarkitekt Måns Werner och kommunalråd Jarl Karlsson (s) 
ser som en framtida attraktiv småstad. En utställning på Älvängens dagcentral visar att Ica-
butiken och Thorstenssons hörnfastighet kan spela huvudroller.

Jarl Karlsson (s) om hur Älvängen kan bli en stark del av Göteborg:
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