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Ett samtal med det kommu-
nala bostadsbolaget, Alebyg-
gens vd, Lars-Ove Hellman 
känns självklart efter den 
senaste tidens diskussioner 
om handelsutvecklingen 
i Ale. Alebyggen startade 
tillsammans med Peab, Ale 
Exploatering AB i början 
av 90-talet, för att utveckla 
Nödinge samhälle. Resulta-

tet blev bland annat Ale Torg, 
bostadsområdena Lill-Backa, 
Backa Säteri och en golf-
bana.

– Ale Torg sålde vi sedan 
för att få in en förvaltare med 
huvudinriktning på kom-
mersiella fastigheter. Sedan 
har Ale Exploatering fortsatt 
att skissa på en eventuellt 
möjlig utbyggnad, den som 

idag kallas Ale Torg nord och 
omfattar cirka 10 000 kvm 
handelsyta, berättar Lars-
Ove Hellman.

Hur långt har ni kommit?
– Vi har kommit långt. I 

midsommar hade det varit 
möjligt att inleda ett detalj-
planearbete för området. Det 
handlar förutom om nya han-
delsytor och kontor även om 
ett stort antal bostäder. Nu 
har kommunen bestämt att ta 
ett samlat grepp över centrala 
Nödinge och genomföra en 
strukturstudie som ska ligga 
till grund för den kommande 
utbyggnaden. Det är inte fel i 
sig, men projektet sinkas ett 
drygt åt. Det kan få konse-
kvenser som vi inte ser idag, 
svarar Hellman.

Påverkas era planer av vad 
som händer i Svenstorp, 
Älvängen?

– Nej, vi har tagit hänsyn 
till det. Vi har utgått från 
att Svenstorp ska verkställas 
enligt den vision som fanns i 
fullmäktigehandlingarna det 
vill säga ett köpcentrum för 
volymhandel som vi anser 
är skrymmande varor. Det 
utbudet skulle i så fall kom-
plettera Ale Torg.

Hur ser du på satsningen i 
Svenstorp?

– Jag utgår från att det blir 
ett handelsområde för volym-
handel, men risken finns 
att handlare i det befintliga 
Älvängens köpcentrum måste 
flytta ut till Svenstorp för att 
överleva. Effekten kan helt 
enkelt bli en flytt av nuva-

rande handel i Älvängen. Det 
är svårt att bedöma om det är 
långsiktigt rätt eller fel.

Det planeras också ett han-
delsområde i Stora Viken, ett 
område som Alebyggen sålde 
2003 till Klädkällaren.

Hur tänkte ni då?
– Klädkällaren och deras 

utbud skulle kunna komplet-
tera Ale Torg. Deras visioner 
lät spännande, vilket de fort-
farande är. De blir dragnings-
kraft för kunder utanför Ale 
och det skulle i så fall kunna 
skvätta över på Ale Torg. 
Frågan om Stora Viken och/
eller Svenstorp har jag ingen 
kommentar till.

Att handelsanalysen bara 
beskriver Stora Viken som ett 
handelsområde på 5000 kvm 
istället för byggrätten som 

säger 30 000 kvm förvånar 
även Alebyggens vd.

– Det är bara att titta i 
detaljplanen. 5000 kvm är det  
som Klädkällaren har redo-
visat för sin egen butik, men 
planerna är nog större.

I grunden är Lars-Ove 
Hellman positiv till att det 
planeras för en offensiv han-
delsutveckling i Ale.

– Vi får inte glömma att 
alla utredningar visar att det 
finns en stor potentiell handel 
att plocka hem. Många alebor 
väljer fortfarande att handla 
utanför kommungränsen. 
Endast 22% av sällanköpen 
görs i Ale och det måste vi 
förstöka ändra på.

Ale Torg nord sinkas ett år
– Strukturstudien för Nödinge måste bli färdig först
ÄLVÄNGEN. Alebyggen som tidigare har varit en 
stark initiativtagare till handelsutvecklingen i Ale 
kommun ligger numera lågt.

Dotterbolaget Ale Exploatering AB, har för-
visso presenterat och dragit upp riktlinjerna för en 
utbyggnad av Ale Torg, men planeringsarbetet har 
tagit en omväg.

– Vi tvingas avvakta den strukturstudie som Ale 
kommun vill genomföra över centrala Nödinge. Att 
ta ett samlat grepp över orten är inte fel i sig, men 
det medför att vi tappar fart i vårt utbyggnadspro-
jekt, säger vd Lars-Ove Hellman.

...men på Skanskatomten händer det snart grejer

Alebyggen förvärvade Skan-
skatomten i Älvängen för att 
vara beredda om en utveck-

ling av centrumet skulle ske 
söderut.

– Vi har avvaktat händel-

seutvecklingen i Älvängen 
och när kommunfullmäk-
tige tog ett positivt beslut 
om Svenstorp ansåg vi det 
inte längre som trovärdigt 
att Älvängens köpcentrum 
kommer att växa söderut. 
Därför låter vi nu även denna 
tomt gå till småindustri. 
Intresset är jättestort. Vi har 
redan långt gångna förhand-

lingar med ett Aleföretag 
som vill ometablera, berät-
tar Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

Tomten är på totalt 23 000 
kvm och kostade 4,9 Mkr att 
lösa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Alebyggen förvärvade Skanska Pre-
fabs fastighet i Älvängen i "förebyggande syfte".

Den ansågs vara nyckeln om Älvängens köp-
centrum skulle vilja växa söderut, alternativt om 
småindustriområdet behövde expandera.

Det blir det sistnämnda.
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