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I hjärtat av Nol fi nner du denna fi nt bevarade 
fastighet från 1936 i 11⁄2-plan med källare, välskött 
in i minsta detalj. Ett stenkast från centrum, 
kommunikationer och skolor. Härlig trädgårdstomt 
med bland annat äpple, päron, bigarrå och 
plommonträd. Stor altan med tak i sydväst.

Pris 1.695.000 kronor eller bästa bud
Visas torsdag 22 maj kl 17.00-18.00
Ring för bokad visning Tel 0303-190 80

CENTRALA NOL

v Utgångspris 3 000 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 149 kvm, biyta 26 kvm

v Tomt 713 kvm Plan

v Byggt 2001
v Adress: Krokängsvägen 13

v Visas ons 21/5 17.30-18.30

En påkostad och välbyggd 1-plansvilla i vinkel

med bra läge i ett eftertraktat område. Plan

lättskött tomt i ytterläge med kvällssol.

Vägbeskrivning: Från Rv 45 tag av Nol södra in

på Alevägen. Höger in på Gallåsvägen, sedan

första höger Enekullevägen sedan vänster Kro-

kängsvägen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1478

NOL

söndag 27 april

v Utgångspris 1 260 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 81 kvm

v Tomt 234 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1974
v Adress: Konvaljvägen 13

v Visas ons 21/5 17.30-18.30

Med ett bra läge i ett populärt lugnt barnvänligt

område i Älvängen. Finner ni det här mycket

trevliga fina 1-plans parhus, med närhet till skola

och dagis och kommunikationer.

Vägbeskrivning: Från rv 45, tag av vid stopplju-

sen i södra Älvängen, kör sedan Tolleredsvägen,

sedan höger Vallmovägen, sedan vänster Kon-

valjvvägen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1585

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 950 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 145 kvm

v Tomt 12 734 kvm

v Byggt 0
v Adress: Viesbacke 421

v Visas tor 22/5 17.30-18.30

Nybyggt o fräscht med stort garage.Stor tomt

med fritt o underbart naturläge. Närhet till dagis

och 10 min gångväg till badsjö.

Vägbeskrivning: Från Rv 45 mot Skepplanda.

Sväng vänster mot Hålanda och följ vägen

8,2km. Sväng höger vid Hålanda kyrka, följ

vägen 500m, sväng sedan vänster vid skylt

"Viesbacke" och följ vägen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1336

HÅLANDA

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Rubriken är citat från 
Ale kommuns Han-
delsanalys april 2008. 

Utredaren från Svensk 
Handel uttalar också föl-
jande: 

”Det är klokt att skapa 
förutsättningar för att 
låta Ale Torg fortsätta att 
utvecklas i den roll man idag 
besitter. Det gäller, enligt 
vår mening, att se till att Ale 
Torg utvidgas samt att fack-
handelsutbudet stärks.”

Ale Torg Köpcentrum har 
ett rikt utbud – dagligvaror, 
sällanköpsvaror, apotek, 
systembolag, restauranger, 
banker, mäklare samt offent-
lig och kommersiell service. 
Det ger karaktären kom-
muncentrum och ett kom-
muncentrum är vi säkra på 
att invånarna i Ale Kommun 

vill ha. Ett centrum som 
gör att man gärna shoppar 
och går ut och äter på hem-
maplan och som man gärna 
visar upp för sina gäster. Det 
visionsdokument över Ale 
Torg Nord som Alex AB 
tillsammans med Lund & 
Valentin Arkitektur arbe-
tade fram under 2007 är 
utformat rent arkitektiskt 
för att tilltala den moderna 
människan och för att stärka 
fackhandeln. Får vi tillstånd 
att fullfölja den presenterade 
visionen etableras butiker 
som ger attraktiv shopping 
på Ale Torg. Ska fastighetsä-
gare och butiksägare våga ta 
investeringsbesluten måste 
det finnas långsiktiga, mark-
nadsanpassade kommunala 
planer.

Ett starkt Ale Torg stärker 

också Ale som varumärke.
Konkurrens handlare 

och fastighetsägare emellan 
i kampen om kunder och 
deras köpkraft lever vi med 
varje dag. Alla nya och gamla 
butiker i regionen - bortom 
kommungräns - har starka 
koncept som lockar kun-
derna. Det är därför utflödet 
är så stort. Många köpcentra 
ex.vis Kongahällatomten 
i Kungälv planerar också 
utbyggnader. 

Vill kommunen något 
med sina uttalanden om att 
stärka handeln inom kom-
munen måste de konkreta 
planerna vara konkurrens-
kraftiga, formade med fing-
ertoppskänsla vad avser kom-
mersiell design och dessutom 
genomföras vid optimalt rätt 
tidpunkt. Visionsdokumentet 

som Ale Exploatering AB 
tagit fram visar ett fräckt, 
modernt shoppingcenter 
som har det kommuninvå-
narna efterfrågar. Invånarna 
kommer att vara stolta över 
sitt shoppingcentra respek-
tive sitt kommunhus som 
svävar över marken. Därmed 
har Ale Torg också sin part-
ner för att på allvar bli ett 
alternativ i den fortsatta 
utvecklingen. 

Ale Torg är redan idag en 
stark del av Ale, men med 
rätt beslut i rätt tid kan det 
snabbt utvecklas till en ännu 
starkare motor. Ett utbyggt 
Ale Torg skulle definitivt 
bidra till att minska utflödet 
av handel.

Företagarföreningen Ale Torg
Styrelsen

Genom 
Marianne Sjöö, ordförande

Barbro Ericson, sekreterare

Stärk Ale Torgs roll som motor
NÖDINGE. Ale Torg går 
bra idag, men för att 
klara konkurrensen i 
framtiden måste köp-
centrumet växa.

I en helt ny vision 
presenteras planerna på 
en kraftfull utbyggnad 
där Ale Torg tredubblar 
sin yta från dagens 15 
000 kvm till 53 000 
kvm.

– Därmed intar vi 
positionen som en stark 
del av Göteborg, säger 
projektledare och visio-
när Jan-Erik Olsson.

Få har känt till den utredning 
och planering som Ale Explo-
atering, dotterbolag till Ale-
byggen, startat i våras. Inte 
ens i den nyss antagna över-
siktsplanen kan anas en så 
kraftig expansion av Ale Torg 
som nu föreslås. När torget 
såldes till Balder Fastighe-

ter 2006 trodde många att 
det lokala engagemanget var 
över.

–Den som tror det är inte 
riktigt påläst. Jag är anställd i 
Ale Exploatering AB som har 
ett ramavtal med Ale kommun 
att utveckla Nödinge cen-
trum. Det är ett arbete som 
är långt ifrån avslutat även om 
vi har kommit väldigt långt, 
säger Jan-Erik Olsson.

Säkra positionen
Efter att ha höjt blicken och 

sett vad som är på gång inom 
detaljhandeln i regionen togs 
beslut om att se över Ale 
Torgs möjligheter att säkra 
sin marknadsposition samt 
eventuellt flytta fram den. I 
maj inleddes arbetet med att 
ta fram en ny vision – Ale Torg 
nord 2012 "Den goda mötes-
platsen".

För lite mer än en vecka 
sedan presenterades materi-
alet för berörda tjänstemän 

och förtroendevalda i Ale 
kommun. Vad de fick se var 
bilden av ett förverkligande av 
kommunens ambition att göra 
"Ale till en stark del av Göte-
borg". Centrumet byggs ut 
med totalt 38 000 kvm, varav 
10 600 kvm för handel. Dess-
utom tillkommer cirka 800 
nya parkeringsplatser. Ex-
pansionen sker åt norr. Bergs-
klacken, Döskullen, tas i an-
språk. Området har kartlagts 
av Lödöse Museum och inga 
fornminnen hindrar en even-
tuell exploatering. Tanken är 
att här bygga en större affärs-
hall där bland annat daglig-
varuhandeln på 6000 kvm ska 
utgå från. Över denna bygg-
nad föreslås en "svävande" 
kontorskropp i fyra plan med 
fasader av glas och solceller, 
tänkt för Ale kommuns för-
valtning.

– Det står i den strategis-
ka planen att ett kommun-
hus ska byggas i Nödinge. Vi 

har lämnat ett förslag på att 
verkställa den ambitionen. 
Det återstår att se om de är 
mogna för den. Detta hus i 
samspråk med de två plane-
rade höghusen på 18 våning-
ar, ett i norr och ett i söder, ger 
en helt annan bild av Ale Torg, 
säger Jan-Erik Olsson och ut-
vecklar sina tankar:

– Det blir tydligt för den 
som passerar att här är Ale 
kommuns centrum. Redan 
från vägen förstår man att 
här inne finns allt man kan 
behöva i form av offentlig 
verksamhet, handel och ser-
vice. Visionen bygger på att 
Ale Torg ska ha utformning-
en av ett externcentrum, ut-
budet av ett kommuncentrum 
och merfunktioner som i ett 
närcentrum.

Vidare finns gemytliga 
planer på en ny småbåtshamn 
och marina vid Göta älv. Idé-
erna runt framtidens köpcen-
trum saknar ingenting.

Hur realistiska är då planer-
na? Är det bara en vision?

– Det här är seriöst. Allt 
är genomförbart och fattar 
kommunledningen tycke för 
vårt förslag kan vi trycka på 
knappen vilken dag som helst. 
När det gäller finansieringen 
står intressenterna på rad. Vi 
skulle i princip kunna sälja 
idén och låta någon annan 
genomföra den, alternativt 
bygga först och sälja sen. Det 
är en senare fråga, men finan-

sieringen är inget problem, 
svarar Jan-Erik Olsson.

Det stora ingreppet i land-
skapet, där en stor mängd 
berg måste sprängas ses inte 
heller som ett hinder – inte 
ens som en kostnad.

Berguttag lönsamt
– Berguttag är lönsamt. Vi kan 
rent av gå plus på att spränga 
bort delar av Döskullen, men 
vi har räknat med att det är 
en plus-minus-noll-affär. 
Kommer vi igång i tid behövs 
dessutom bergsmassorna till 
väg- och järnvägsbyggnatio-
nen, menar Jan-Erik Olsson.

Utbyggnaden av Ale Torg 
motiveras med olika argu-
ment. Det främsta är att 
torget är för litet för att klara 
konkurrenskraften i framti-
den när andra närliggande 
centrum utökar.

– Vi vet dessutom att ICA 
gärna vill expandera, att Ale 
kommun vill ha ett nytt kom-
munhus, att bostäder efter-
söks i denna delen av regionen 
samt att Nödinge är den mest 
trafikerade knutpunkten i Ale. 
När kommunen och kundun-
derlaget växer måste även de-
taljhandeln ges förutsättning-
ar att utvecklas och det är min 
bestämda uppfattning att det 
är på Ale Torg den har möjlig-
het att göra det i framtiden.

Ordning & reda
Norra delen av torget är idag 
något ostrukturerat, en ut-

byggnad skulle skapa ordning 
och reda. Preem och Frukt & 
Grönsakshuset får lösas in 
och erbjudas ett nytt läge. 
Panncentralen som ligger vid 
Döskullen, längs Norra Ki-
landavägen, är ur drift och 
kan rivas.

Det kanske främsta argu-
mentet i visionen är att han-
delsanalysen fortfarande visar 
att det finns ett stort utflöde 
av handel i Ale.

–Vi har lyckats bra när det 
gäller dagligvaror där vi har 
kammat hem 90% av kon-
sumtionen. Värre är det när 
det gäller sällanköp, 80% sker 
utanför kommungränsen och 
det är här vi ser en stor möj-
lighet till tillväxt.

Att förtäta med bostäder 
nära pendeltågstationen är ett 
stort plus ur många perspek-
tiv, inte minst miljömässiga.

Några direkta risker i 
projektet ser inte Jan-Erik 
Olsson.

– De är begränsade. Det 
var värre när vi byggde första 
etappen av Ale Torg, då bör-
jade vi på noll. Nu har vi en 
helt annan startposition.

Fotnot: Av utbyggnaden på 38 000 
kvm består 12 800 kvm av bostäder 
och 14 600 kvm av kontor.

Ale Torg tredubblas i vision 2012
– Kommuncentrum, närcentrum och 
externcentrum – allt i ett

I visionen Ale Torg 2012 har samhället fått en helt ny struktur. Närcentrumet har blivit ett 
komplett kommuncentrum med bostäder, kommersiell och offentlig service på nära avstånd. 
Den gula fyrkanten anger Ale Torgs huvudbyggnad idag.

En framtidsbild från E45 med det nya kommunhuset, svävande ovanför den stora dagligvaru-
handeln. Centrumet markeras tydligt genom två höghus.

NYHET!
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil från Fokus Företag vecka 42, 2007. En vision för 
Ale Torg presenterades för första gången.

Sista chansen!Sista chansen!
...för den här gången

Stödföreningen Vakens styrelse 
sammanträder på 

tisdag 20 maj. Då behandlas inkomna 
bidragsansökningar.

Har din förening sökt?
Om inte, lämna in din ansökan senast 

tisdag 20 maj.

Du kan skicka med post till: 
Stödföreningen Vaken co/Alekuriren, 

Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen eller 
mejla: thomas.berggren@ale.se

Mer info på: www.vakna.ale.se


