
Magnus Kroon från 
svensk Handel pre-
senterade i mån-

dags en handelsutredning 
över Ale kommun idag och i 
framtiden. Den goda befolk-
ningstillväxten skapar för-
utsättningar för detaljhan-
deln att fortsätta öka kraf-
tigt i Ale. 
Satsning-
en på infra-
strukturut-
byggnaden
är ett annat 
argument
som talar 
för en posi-
tiv handels-
utveckling.
Frågan är 
nu var och hur handeln ska 
expandera i Ale? Den ljusa 
bilden ska inte mörkläg-
gas, men den måste nyan-
seras. Det ökade underla-
get för handel ska tillvara-
tas genom en utbyggnad av 
Ale Torg, ett nytt handels-
centrum i Svenstorp Älväng-
en, utveckling av befint-
ligt köpcentrum i Älvängen 
samt att Klädkällaren etable-
rar ett nytt handelsområ-
de i Stora Viken. Det är inte 
bara storslagna planer, det 
är rent vansinne. Dels är det 
för stora ytor dels sker eta-
bleringarna alltför splitt-
rat. Utredningen har missat 
en rad viktiga faktorer. 
Ingen hänsyn har till exem-
pel tagits till handelsström-
mar, det vill säga att oav-
sett hur många alebor vi blir 
kommer det vara få som åker 
norrut. Det är inte naturligt. 
Vi åker mot Göteborg. Det 
betyder att Älvängens för-
säljningsunderlag är just den 
egna orten och samhällena 
norrut. Surte-Bohus ingår i 
beräkningen av försäljnings-
underlaget, men alla vet att 
boende i dessa orter främst 
handlar i Kungälv och Gö-
teborg av helt naturliga skäl. 
Ale Torg, målas korrekt ut 
som motorn i handeln, ef-
tersom köpcentrumet ligger 
centralt och har kunder från 
såväl Nödinge som orterna 
norrut. Ales utsträckta geo-
grafi med flera små orter och  
ingen stor koncentration be-
gränsar möjligheterna att 
räkna fram en tänkbar han-
delsutveckling med miniräk-
naren. Det krävs många hän-
synstaganden.

I Älvängen har kommun-
fullmäktige beviljat Ittur 
Progressum möjligheten att 

utveckla ett nytt handelsom-
råde i Svenstorp. Här har 
volymhandel pekats ut som 
den självklara nischen, men 
dagligvaror nämns också. 
Således väldigt troligt att det 
blir ett köpcentrum med ett 
tämligen normalt utbud av 
detaljhandel. Rätt eller fel? Fel 

alla dagar 
i veckan. 
Underlaget
i Älvängen 
räcker inte 
för det 
befintliga 
centrumet 
och ett i 
Svenstorp. 
Att ale-
b o r n a 

plötsligt skulle börja åka 
från Nödinge för att handla 
i Älvängen är inte sannolikt 
med tanke på den utbyggnad 
som planeras av Ale Torg och 
Klädkällaren. Etableringen 
av Svenstorp får bara en 
konsekvens och det är att de 
befintliga handlarna, som har 
varit med och skapat Älväng-
ens köpcentrum, får packa 
ihop alternativt flytta till 
Svenstorp. En annan utgång 
kan bli att nyetableringen blir 
en sällan skådad katastrof och 
går i kon-
kurs innan 
eventuella 
kunder har 
hittat dit.

N a t t -
svart för Älvängen. Absolut 
inte. Tvärtom. Stadsarkitekt, 
Måns Werner, redovisade 
parallellt med fullmäkti-
ges ogenomtänkta beslut en 
suverän framtidsstudie över 
Älvängen. Hans idé om att 
utveckla det befintliga cen-
trumet till en småstad med 
förtätning av bostäder och 
mindre butiker hyllades av 
en sällsynt enig opinion. Här 
skiljer sig förslagen mycket 
åt. Svenstorp är köpcentru-
met ingen vill ha – stadsar-
kitektens småstad vill alla ha. 
Deras gemensamma problem 
är att det inte finns underlag 
för båda.

Magnus Kroon som har lett 
utredningen menar att sam-
verkan är ett nyckelord för att 
handeln ska kunna utvecklas 
i Ale. Det var det mest naiva 
jag har hört. Inom handel 
finns det bara ett nyckelord 
och det är konkurrens. Att 
tro på ett samarbete mellan 
de nuvarande och blivande 
handelsområdena är bara en 
vacker tanke, men ingen som 

arbetar professionellt med 
handel tror på det. Det hand-
lar om att äta eller ätas.

Ale kommun har däremot 
en viktig roll att spela. De 
kan avgöra i vilken ordning 
områdena ska utvecklas. Nu 
har de sagt att Svenstorp 
har prioritet. Borde inte rätt 
turordning ha varit att i sam-
band med att ett resecentrum 
byggs i Älvängen tillvarata de 
goda effekter som det medför. 
Haka på och fortsätt utveckla 
det befintliga köpcentrumet, 
satsa gemensam kraft på ett 
område och låt Älvängen växa 
där handlare och ortsbor vill 
att det ska växa.

Svenstorp är hur du än räknar 
en överdrift. Tittar man 
noga på den nya handelsut-
redningen kan man ganska 
snabbt konstatera att om de 
planer som presenteras över 
framtida handelsområden 
i Ale genomförs så får vi ett 
överskott av försäljningsy-
tor. Det vore mycket olyck-
ligt. Handelsutredningen 
har utgått från att Klädkäl-
laren ska bygga en butik på 
5000 kvm. Hade någon orkat 
engagera sig lite i frågan hade 
de snabbt förstått att det blir 

m y c k e t 
större än 
så. Klädkäl-
laren har 
en byggrätt 
på 30 000 

kvm och har i lokaltidningen 
uttryckt att förutom sitt eget 
lågprisvaruhus räknar med 
att lämna plats åt en större 
livsmedelsaffär samt fem-sex 
aktörer inom volymhandeln. 
Om dessutom Ale Torg ökar 
med 10 000 kvm och Älväng-
ens köpcentrum med 5000 
kvm, då finns det ytor så det 
räcker.

Resan börjar i Älvängens 
småstad med lite mindre, 
nischade specialbutiker med 
stor personlighet. Färden går 
vidare till Ale Torg där fack-
handeln och utbudet av säl-
lanköp är stort. De lite mer 
skrymmande varorna, volym-
handeln, hittar vi slutligen i 
Stora Viken där Klädkällaren 
har parkerat.

Dessa tre handelsplat-
ser räcker för 
framtidens Ale. 
Svenstorp är 
handelsområdet 
ingen vill ha och 
ingen behöver.
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Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.
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veckan varje månad: 19 000 ex, 57 000 
läsare. 
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Ett köpcentrum ingen vill ha 
och ingen behöver

>> Hans idé om att 
utveckla det befintliga 

centrumet till en småstad 
med förtätning av bostä-
der och mindre butiker 
hyllades av en sällsynt 

enig opinion. <<

>> Svenstorp är hur du än 
räknar en överdrift. <<

Älvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

ALE LIONS ger veckans ros 
till alla som köpte 

lotter på vårmarknaden.
Vinster utföll på följande nummer:

Rosa lott A 79
Vit lott  R 55
Blå lott Z 67

Lila lott Y 51
Grön lott C 70
Blårandig lott F 94

Vinster avhämtas på begravningsbyrån 
i Älvängen. Kapellv. 1

• HEMSERVICE
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV DATATILLBEHÖR
• FÖRSÄLJNING AV ANTENNER, 
 PARABOLER OCH DIGITALMOTTAGARE
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER
• FRITT KOSTNADSFÖRSLAG 
 I VERKSTADEN
• LEGITIMERAD TEKNIKER
• FRI LÅNE-TV

Reparation av 
TV – VIDEO – DVD – DIGITALMOT.

ÖPPET Mån-fre 08-18, Lör 10-13

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21

Tel. 031-330 30 92

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Röda Korsets Samverkansråd i Ale
inbjuder alla medlemmar och 

intresserade till vårens

STORMÖTE
Tisdag 13 maj kl 19.00

Dagcentralen i Älvängen

Program:
Sång och musik av ukulelegruppen

Kaffe m.m.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF
Fr.o.m. 3 majFr.o.m. 3 maj

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Årsmöte
Ale Folkets 
Husförening

Onsdagen den 7 maj kl. 18.30
La Plaza i Älvängen
Välkomna!

PRO
Ale Norra

KVARTALSMÖTE
Torsdag 8 maj kl 17.00 

i Medborgarhuset, Ledet

Underhållning:

Daniel

Kaffe med dopp
Lotterier

Varmt välkomna!

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Onsdag 21 maj kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 12 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com


