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NÖDINGE. I torsdags 
skedde den officiella 
invigningen av Ales 
första BoKlok-projekt.

Totalt rör det sig om 
40 lägenheter på Klock-
arevägen i Nödinge.

– Första april ska alla 
ha fått sina lägenheter, 
förklarar Alebyggens 
projektledare Sven Bur-
gren.

I mitten av 90-talet inledde 
Skanska och Ikea ett samar-
bete för att bygga bra bostäder 
för de många människorna. 
Resultatet är BoKlok-husen, 
bostäder av hög kvalitet till en 
kostnad som passar många.

– Det finns ett krav på en 
maxhyra. Uppfylls inte det får 
man inte lov att bygga enligt 
BoKlok-modellen, säger 
Martin Johansson på Skan-
ska Nya Hem.

Torsdagens invigning ägde 
rum utomhus, framför en av 
de lägenhetsbyggnader där de 
sista hyresgästerna nu väntar 
på att få flytta in. Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman, in-
ledde med att prata om den 
utveckling som har skett 
på bostadsmarknaden i Ale 
under de senaste åren.

– Vi ser att vi har en ny 

kategori av människor som 
söker sig till hyresrätter. Det 
är bra och på så sätt får vi en 
mer sammansatt hyresgästpo-
litik, sade Hellman som också 
passade på att önska styrel-
sen för Kooperativa Hyres-
rättsföreningen Nödinge nr 
1 lycka till.

Martin Johansson på 
Skanska Nya Hem berättade 
kort om grundstenarna för 
BoKlok-modellen och Sven 
Burgren redogjorde kortfat-
tat om principen för en ko-
operativ hyresrätt. Därefter 
fick de inbjudna gästerna en 
möjlighet att kika runt i ett 
par av lägenheterna.

Någon bandklippning blev 
det inte tal om denna soliga, 
men ack så kyliga eftermiddag. 
Som en del av invigningscere-
monin planterades istället en 
ornäsbjörk, som Martin Jo-
hansson och Sven Burgren 
fick hjälp att sätta på plats av 
ordföranden i den kooperati-
va hyresrättföreningen, Dan 
Davidsson.

– Hela projektet har förlöpt 
mycket bra och nu hoppas vi 
att alla hyresgäster ska trivas 
med sitt nya boende, avsluta-
de Sven Burgren.
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Martin Johansson, Skanska Nya Hem, Lars-Ove Hellman, vd Alebyggen, och Sven Burgren, 
projektledare Alebyggen, hälsade välkommen till torsdagseftermiddagens officiella invigning 
av det kooperativa hyresrättsområdet på Klockarevägen i Nödinge. 

Invigningsgästerna tryckte ihop sig längs förrådsväggen för att hamna i lä och samtidigt ta del av solskenet.

Alebyggen bjöd alla besökare 
på kaffe och bulle.    

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare
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29:95/st

Kronfågel

Nygrillad
kyckling

Potatis-
sallad

8:95/hg

De läckra

Lyckliga Lotta

25k/st

Veckans blomma

Linda i manuella delikatessen 
rekommenderar grillad kyckling med 
läcker potatissallad, ett gott bröd 
från vårt nya bake-off-sortiment och 
en Lycklig Lotta på bordet.
Smaklig måltid!
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