
ALFORS. Ale kommuns 
goda befolkningstillväxt 
skapar möjlighet för 
handeln att utvecklas.

Frågan är bara var 
och hur?

Den handelsutred-
ning som presenterades 
för kommunfullmäk-
tige i måndags visar att 
det finns både möjlighe-
ter och stora risker om 
de planer som finns för 
handelns expansion i 
Ale genomförs.

En större befolkning innebär 
ett utökat försäljningsunder-
lag. För att kunna öka han-
deln i Ale måste det skapas 
större och fler butiksytor. 
Handelns utredningsinstituts 
(HUI) beräkning, baserad på 
befolkningsprognos och hur 
mycket vi generellt sett hand-
lar för, visar ett behov av ett 
tillskott på 18 300 kvm. Han-
delsutredningen som Svensk 
Handel och Ale Utveckling 
har tagit fram presenterar att 

det finns planer på totalt 40 
000 kvadratmeter ny handels-
yta. Handelsutredningen har 
dock trots att den är helt färsk 
missat en del. Den har utgått 
från ett bygglov som Klädkäl-
laren har på 5000 kvm, men 
har inte tagit hänsyn till hur 
stora de framtida planerna 
egentligen är.

– Det är ingen hemlig-
het att vi har betydligt större 
planer än de 5000 kvm, säger 
Klädkällarens vd, Peter 
Lindberg.

Oavsett vad som händer i 
Stora Viken visar handelsut-
redningens försiktiga redo-
visning av de planerade han-
delsområdena att det finns 
en överkapacitet på 20 000 
kvm.

– Prognosen säger att vi 
bygger för mycket om dessa 
planer realiseras, men det be-
höver inte bli så mycket som 
20 000 kvm. När ett nytt han-
delsområde som Svenstorp i 
Älvängen etableras nära ett 
befintligt centrum kommer 
det att ske en viss omflytt-

ning. Det betyder att några 
lämnar sina nuvarande loka-
ler och flyttar till nya. Låt oss 
säga att det totalt sker en om-
flyttning i Ale på 10 000 kvm, 
då har vi bara 10 000 kvm för 
mycket kvar. Det ligger inom 
marginalen, menar Magnus
Kroon på Svensk Handel.

För upplysnings skull mot-
svarar 10 000 kvm dagens Ale 
Torg... Inget man viftar bort 
direkt.

Utgår vi istället från verk-
ligheten och de planer som 
redan har presenterats i lo-
kaltidningen, det vill säga att 
Klädkällaren bygger, förutom 
sitt lågprisvaruhus på 6000 
kvm, handelsytor för fem till 
sex större butiker då tillkom-
mer ytterligare 20 000 kvm. 
Det betyder att överkapacite-
ten är 30 till 40 000 kvm bero-
ende på hur stor omflyttning 
som sker.

– Det är inget vi känner 
till. Vi har bara tagit hänsyn 
till det som är känt för oss i 
kommunen. Vi måste utveck-
la nya handelsområden för att 
klara framtidens behov, säger 
näringslivschef Jerry Brat-
tåsen.

Med redovisad fakta väcks 
frågan huruvida beslutet om 
att släppa fram en exploate-
ring av ett nytt handelsområ-
de i Svenstorp, Älvängen, var 
nödvändigt.

– Det är det absolut. Vi ser 
i utredningen att sällankö-
pen bara sker till 22% i Ale 
kommun. Det finns mycket 
att hämta hem, men det har 

vi inte lyckats göra trots till-
komsten av Ale Torg. Dä-
remot är butiksmixen på 
Svenstorp väldigt viktig i för-
hållande till Älvängens cen-
trum och Ale Torg. Vår tanke 
är att Svenstorp ska komplet-
tera inte konkurrera, säger 
Brattåsen.

Slutsatserna i handelsut-
redningen är att planerna går 
att förverkliga, men Magnus 
Kroon betonar också andra 
angelägna faktorer för att 
handeln ska utvecklas i Ale.

– Ale Torgs roll som motor 
för fackhandeln och dagligva-
ror i Ale måste stärkas. Eta-
bleringen av volymhandel 
i Svenstorp och ett mång-
facetterat utbud i Älvängen 
centrum kan komplettera Ale 
Torg. En annn viktig sak är att 
upprätta en form av samver-
kan mellan aktörerna inom 
detaljhandeln i Ale.

Det planerade handels-
området i Svenstorp, norra 
Älvängen, är tänkt för volym-
handel. Tanken är att hämta 
hem de pengar som idag om-
sätts utanför kommungrän-
sen. Inom sällanköp hand-
lar aleorna bara för 22:- av 
varje hundralapp på hem-

maplan. Kan den ökas till 75 
skapas många nya arbetstill-
fällen, men många ifrågasät-
ter om Svenstorp är rätt plats 
och om det behövs? Kommer 
nol- och nödingebor att åka 
till Älvängen för att göra sina 
sällanköp när Kungälv och 
Göteborg ligger på nära av-
stånd? När dessutom planer-
na i Stora Viken påminner om 
de för Svenstorp är frågan än 
mer angelägen att ställa. Finns 
det verkligen plats för båda? 
Om Svenstorp blir en fram-
gång kan det samtidigt bli en 
motgång för centrumhandeln 
i Älvängen och de arbetstill-
fällen som tillkommer förlo-
ras kanske i andra änden?

– Vår bedömning är att det 
finns utrymme att förverkli-
ga dessa planer. Sedan gäller 
det att varje handelsplats blir 
en så stark magnet att kunder-
na väljer att handla där, då är 
man beredd att åka, menar 
Jerry Brattåsen.

Sällanköpshandeln är viktig 
idag, då den numera är större 
än dagligvaruhandeln.

Kontentan är ändå att HUI 
beräknar att Ale kommun be-
höver 18300 nya kvadratme-
ter för handel år 2015. Han-

delsutredningen visar att det 
finns planer på 39 400 kvm. 
Verkligheten avslöjar att det 
finns planer på 60 000 kvm.

En överkapacitet på drygt 
fyra Ale Torg. 40 000 kvm 
för stora planer. Det gör att 
många inom handeln i Ale 
som lokaltidningen har språ-
kat med är skeptiska till be-
slutet att släppa fram ett nytt 
handelsområde i Svenstorp, 
Älvängen.

Risken är då uppenbar att 
inget köpcentrum kommer 
att kunna utvecklas och fung-
era som en attraktiv handels-
plats i Ale. Det betyder att 
utflödet av handel till Göte-
borg och Kungälv lika gärna 
kan förbli konstant.
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Måndagen den 12 maj star-
tar Fiskeklubben King Salmon 
Nordfish fiskeskola för fiske-
intresserad ungdomar. Skolan 
kommer att hålla på ett antal 
måndagar framöver och de 
första gångerna kommer man 
att hålla till vid badplatsen vid 
Vimmersjön i Nödinge.

Klubbens ungdomsledare, 
Paul Säihke och Bengt Pet-
tersson, kommer att hålla i 
arrangemanget, men flera 
av klubbens duktiga fiskare 
kommer att hjälpa till med 
utbildningen. Utrustning 
kommer att finnas för de 
som saknar detta och det hela 
är kostnadsfritt. Klubben 

kommer dessutom att bjuda 
på korv för grillning.

Föräldrar, som är intres-
serade att komma med, är 
naturligtvis mycket väl-
komna. I Vimmersjön finns 
det gott om fisk av olika arter, 
så alla lär säkert få napp.

Fiskeskola för ungdomar

Detta fina exemplar av braxen är fångad i Vimmersjön och fler 
finns.            Foto: Bertil Carlson

För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Den gröna årstiden är snart här och det spritter i kroppen. 
Man får spring i benen och blir piggare. Det krävs inte mycket 
för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter för barn. 
Allt på en gång eller uppdelat 10 minuter åt gången.

Vårens Friska Tag-satsning pågår vecka 
16-21och alla alebor är välkomna. 
Du blir piggare, mår bättre och har 
chansen att vinna fi na priser. Fyll i 
aktivitetskort och posta senast 25 maj.

Nya aktivitetskort hämtas på:
 • Vårdcentralerna  och Folktandvården i 
  Bohus, Nödinge, Älvängen och Skepplanda
 • Apoteken i Nödinge och Älvängen.
 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda
 • ICA Supermarket  Älvängen
 • ICA Kvantum Nödinge

LE KOMMUNA
Sponsorer

- Älska handboll- Älska handboll

Vill du spela handboll?
Hos oss är alla välkomna!

Flickor födda 96, 95, 94
ring Ewa: 0704-360290

Pojkar födda 96
ring Kjell: 0708-188571

Pojkar födda 95 
ring Mikael 0704-498510

Pojkar & fl ickor födda 00-97 
Ring Håkan: 0706-254992 

www.klubben.se/alehf

Vinnare Älvängens Vårmarknad

Statoil-spann - Leif Johansson #64
ICA-kasse - Magnus Rehn #4
Hämtas på Alekuriren

Överkapacitet hotar handeln i Ale

PLANERADE HANDELSOMRÅDEN 2012
Svenstorp, Älvängen 19 200 kvm
Älvängen centrum   5 000 kvm
Ale Torg, utbyggnad 10 200 kvm
Klädkällaren Stora Viken   5 000 kvm
Totalt:   39 400 kvm

Det är föga troligt att Klädkällaren 
bara skulle bygga en mindre anlägg-
ning på 5000 kvm, då de själva hela 
tiden uttryckt att de har större 
planer. Låt oss därför utgå från att 

70% av de 35 000 kvm, knappt 25 
000 kvm, kommer att utgöras av 
handel.

Om Klädkällarens planering, och övri-
gas genomförs, tillförs Ale kommun 
60 000 kvm ny handelsyta, inte 39 
400 som handelsutredningen säger. 
Behovet 2015 beräknade HUI till 
18 300 kvm.

ÄLVÄNGEN. Ett 
nytt köpcentrum i 
Svenstorp, Älvängen, är 
inget skämt.

Exploatören, Ittur 
Progressum är berett 
att satsa nästan en 
halv miljard på att för-
verkliga idén.

– Ale är en framtids-
kommun med ny motor-
väg och ett strategiskt 
läge mellan Göteborg 
och Trollhättan, säger 
vd Peter Nielsen.

När Ale kommun hade pekat 
ut Svenstorp i norra Älväng-
en som en lämplig plats för 
att utveckla handel utlys-
tes en idétävling. Intressen-
ter fick lämna förslag för hur 
handelsområdet skulle kunna 
utvecklas. Det kom in sex för-
slag och till sist var det bara 
Helsingborgföretaget Ittur 
Progressum AB kvar. I tisdags 
förra veckan skrevs ett samar-
bets- och optionsavtal mellan 
kommunen och företaget. Nu 
övergår arbetet i en mer kon-
kret fas.

– Kommunen inleder de-
taljplanearbetet och vi ser 
över  vilken butiksmix vi anser 
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NCM Donaldson att vara in-
blandad.

– Hittills har vi gjort en för-
studie av vilken handel som 
finns i Ale och hur konsumtio-
nen ser ut. Vi kan då konstate-
ra att sällanköpen görs i stor 
utsträckning utanför kommu-
nen. Där ser vi att det finns ett 
behov och då talar vi om träd-
gård, bygg, möbler, elektro-
nik och liknande. Vi kommer 
att beakta noga vad som finns 
i Ale idag och vårt mål är att 
komplettera det handelsut-
bud som redan finns. Vi vill 
inte skapa onödig konkur-
rens, säger Christer Larsson 
på NCM Donaldson.

Han kan i detta tidiga skede 
inte nämna några företags-
namn, men talar om vikten 
av att hitta nya koncept.

Nya företagskedjor
– Jag tror att vi kan få se 
ett och annat nytt företag i 
Svenstorp. Det är nämligen 
många europeiska företags-
kedjor på väg in i Sverige och 
de nosar snabbt upp vårt pro-
jekt, säger Christer Larsson.

På vilken grund vilar då 
beslutet att utveckla ett 
nytt köpcentrum i Älväng-
en?
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att intresset för Ale är stort i 
och med utbyggnaden av väg 
och järnväg. Det är en utma-
ning att få vara med i ett sådant 
skede, svarar Peter Nielsen på 
Ittur Progressum.

Det är många som vill eta-
blera handel i Ale just nu. Den 
ena idén avlöser den andra –
ett faktum som Peter Nielsen 
känner väl till.

Rätt ute
– Ja, och det är väldigt roligt. 
Det betyder att vi är rätt ute, 
men samtidigt är det viktigt 
att Ale kommun har en plan 
för hur dessa etableringar ska 
äga rum. Alla kan inte starta 
samtidigt, då blir det kaos och 
handeln splittras totalt. Jag 
skulle helst se att vi får fem-tio 
år på oss att sätta Svenstorp 
innan någon annan börjar 
bygga. Det behövs en poli-
tisk styrning för att handelse-
tableringarna ska slå väl ut.

Nielsen påpekar också 
att det inte finns något som 
binder dem till att genomfö-
ra projektet om förutsättning-
arna skulle förändras.

– Vi har bara fått en 
markanvisning. Något köp-
avtal görs inte förrän detalj-
planen har vunnit laga kraft. 
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bleringen i Svenstorp är inget 
som bekommer dem, även om 
de helst ser att frågorna rätas 
ut snarast möjligt.

– Vi vill samarbeta. Det 
finns handlare i Älvängen 
som blir negativt drabba-
de av vägen och för dem blir 
vårt köpcentrum i Svenstorp 
en möjlighet. Vi tycker det 
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en och på frågan om det blir 
sällanköp eller volymhandel 
svarar Anders Larsson diplo-
matiskt.

– Det blir både och, men 
självklart så blir det också en 
rejäl livsmedelshall. Det är 
hjärtat i alla köpcentrum. Vi 
kommer att föra en dialog 
med de kedjor som är aktiva 
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att bygga ett köpcen
30 000 kvm.

– Så stort blir de
första etappen, men
helst inte bygga un
000 kvm. Det krävs d
leken för att skapa dra
kraft, menar Peter 
bestämt.
Fotnot: Ale kommun gör en 

–Vill komplettera övrigt handelsutbud i Ale

Stora planer för köpcentrum i Älvänge

En förstudie och en arkitektisk idé ligger till grund för Ittur Progressums planer på ett
köpcentrum i Svenstorp i Älvängen.

Faksimil Alekuriren vecka 47, 
2007.
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