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FEST I BOHUS CENTRUM!
LÖRDAG 24/5 kl 11-16

Levande musik • Underhållning
Butikslotteri - handla och var med på dragning av fina priser!

BOHUS
GRILLEN

Hamburgertallrik 
med pommes, bröd, sallad, 

lök, dressing och läsk

59:-
031-98 17 71

Ständigt nya varor 
till otroliga priser!

Barn-, dam-, herrkläder, 
leksaker, hygien, kakor, 
nötter, hundleksaker, 

elartiklar, m.n.

Välkommen att provsmaka våra delikatessröror!

Vi säljer även dagen till ära kaffe med 

Wienerbröd/bulle för endast 10:-

Stora lyxiga räkmackor, 
baguetter, kaffebröd, m.m.

Sarah

Erbjudande 25/5 - 30/6

Klippning, vuxen 150:- barn 120:-
50:- rabatt
på övriga behandlingar

Studentuppsättningar

från 390:-

BOHUS SERVICEBUTIKBohus Centrum
Tel 031-98 23 71

VÄLKOMMEN IN - 

TIPPA OCH VINNA
Raina & Titti

Räklängd

125:-

Lösgodis

495
/hg

StödALLA ÄR VÄLKOMNA!

10% rabatt 
på studentbuketter

Vi leverar din 
studentbukett 

för endast 50:-
inom Ale

Matildas

     Blommor
Göteborgsvägen 226 • 031-98 11 28

Öppettider: Mån-fre 10-18, 
lör 11-14 (endast tidsbokn.) 

031-980302, 0708-25 40 32

– Inga. Däremot har vi tagit 
del av den och noterat de 
slutsatser som utredaren 
har gjort. Bland annat före-
slås att Ale Torg ska vara 
motorn för handeln i Ale 
och det tar vi med oss i arbe-
tet med strukturstudien för 
centrala Nödinge. Vidare 
konstaterar vi att utflödet 
av handeln inom sällanköp 
är fortsatt stort och att det 
finns underlag för nyetable-
ringar i kommunen.

Stora Viken är beräknat 
till 5 000 kvm i analysen, 
men byggrätten och den 
plan som har offentlig-
gjorts talar om 30 000 
kvm. Varför ett så grovt 
faktafel?
– Jag kan inte i detalj vilken 
information som utredaren 
har haft tillgång till, men 
förutsättningarna förändras 
hela tiden. Det finns fler 

tankar och idéer som inte 
heller finns med.

Är inte det konstigt att 
göra en analys, utan att 
delge all känd fakta om de 
planerade handelsområ-
dena?
– Den här analysen är tänkt 
som ett informationsmate-
rial och inte som ett styr-
dokument. Vi har genom 
utredningen fått fram en 
mängd intressant fakta 
som vi har nytta av i vår 
planering. När handelsak-
törerna ska etablera i Ale 
kommer de att genomföra 
egna utredningar och göra 
sina egna bedömningar. 
Det materialet är mer nog-
grannt och omfattande. Det 
är inget som vi klarar av att 
ta fram.

Vad vet du om Stora 
Viken?

– Att Klädkällaren bedriver 
ett intensivt arbete med att 
skapa ett koncept, en helhet, 
för området.

Hade det inte varit mer 
rimligt att handelsana-
lysen genomförts innan 
kommunfullmäktige tog 
beslut om Svenstorp?
– Nej, vi hade tillräckligt 
med information då och 
det bekräftar också analy-
sen. Det finns mycket inom 
sällanköp att hämta hem. 
Trycket på etableringar är 
stort i Ale och vi kände att 
vi behövde en analys just nu 
när intresset på marknaden 
är som störst.

Vad händer på Svenstorp?
– Vi ska få en rapport om 
ett par veckor, där företaget 
lämnar en akuell bedöm-
ning av situationen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

...kommundirektör, Stig Fredriksson, som också 
har tagit del av Svensk Handels analys av ale-
bornas köpbeteende.

Vilka slutsatser har ni dragit av analysen?

Svenstorps första etapp 
beräknas till cirka 19 
200 kvm. Handelsut-

redningen år 2000 beräkna-
de att Älvängen uthyrnings-
bara yta för daglig handel, 
sällanköp, kommunal service 
och restauranger uppgick till 
cirka 17 000 kvm, allt för att 
kunna jämföra.

Många av nuvarande 
butikslokaler är ju inte anpas-
sade för modern handel, 
utestänger barnfamiljer med 
barnvagn och rörelsehind-
rade, ligger ej i markplan, 
butikslokaler i källare och i 
två våningar, olika rum. Det 
är långt mellan butikerna 
vilket gör att kunderna 
använder bil för att förflytta 
sig mellan butikerna, vilket 
även är sämre ur miljösyn-
punkt. Tillgängligheten med 
bil är ju dålig med tanke på 
parkeringsplatser. Utsläp-
pen vid varutransporter är 
ju betydande. Jag vet ingen 
som kan något om handelns 
överlevnad som förespråkar 
ett sådant köpcentrum.

Ovanstående förutsätt-
ningar skapar ej ett livskraf-
tigt köpcentrum. Inga syner-
gieffekter alls. Jag tycker 

att butiksägarna i Älvängen 
skall ta chansen och etablera 
sig på Svenstorp, dels för att 
mota Olle i grind och få nya, 
moderna och funktionella 
lokaler. Nu är jag ju inte 
ensam om att tycka detta, 
två stycken tunga politiker 
även medlemmar i Cen-
trumföreningen förordar ju 
etablering i Svenstorp. Även 
Bengt Bengtsson, större 
fastighetsägaren i Älvängen, 
hade ju till och  med större 
idéer än nuvarande exploatör. 
Men han fick inte chan-
sen av kommunen. Bengt 
Bengtsson med hyresgäster 
på Norra Torget förordade 
2001 vägförslag 1. Nu sju år 
senare konstateras att vägför-
slag 1 (detlaljplan 9) krossar 
Norra Torget. Bengtssons 
hyresgäster husvilla och 
Willys ska läggas ner om 
detaljplan 9 klubbas (enligt 
Alekuriren). Så visst behövs 
Svenstorp, för tanken var ju 
att Bengtsson skulle bygga 
och erbjuda sina hyresgäster 
lokaler. Under åren har man 
hört fagra löften. Konsum 
skulle storsatsa, kort därefter 
lades butiken ned. Axfood 
har också lovat storsatsning, 

men än syns inget. Som 
Älvängenbo värnar jag om 
hemorten i första hand. 
Om inget radikalt sker i 
Älvängen, typ Svenstorp, och 
Ale Torg byggs ut med 10 
000 kvm är detta ett stort hot 
mot det gamla köpcentrumet 
i Älvängen. Om dessutom 
planerna på Stora Viken sjö-
sätts, 30 000 kvm, påverkas ju 
Älvängens gamla köpcentrum 
ytterligare negativt. Vad kan 
butiksägarna i Älvängen ha 
för nytta av Klädkällaren mer 
än att köptroheten minskar 
ytterligare på hemmaplan?

Även tre butiksägare på 
Ale Torg uttalar sig positivt 
för Svenstorp. Deras öns-
kemål: tillräckligt med par-
keringsplatser, kläder, skor, 
barnvagnar, leksaker och Clas 
Ohlson-butik för farbröder-
nas leksaker.

Jag tror att om Ale Torg 
byggs ut med 10 000 kvm, 
Stora Viken med 30 000 kvm 
och Älvängens köpcentrum 
bibehålls, så är jag övertygad 
om att Älvängen som gammal 
handelsplats är förbi.

Birger Nilsson
Handelsman

Svenstorp – ett köpcentrum 
som många vill ha och behöver

Vad Centrumför-
eningen i Älväng-
en har förordat är 

inte att inget ska göras vad 
gäller handelsutveckling-
en på orten, utan att kom-
munen ska medverka till att 
förverkliga strukturstudi-
en som nyligen presente-

rats. Den skapar utrymme 
för minst 5000 nya kvadrat-
meter handel i det befintli-
ga köpcentrumet. Däremot 
är risken stor att ingen vill 
satsa i Älvängen centrum om 
Svenstorp byggs. Planerna 
för ett ”renoverat” köpcen-
trum i befintligt läge är rym-

liga butikslokaler i botten-
plan med lägenheter ovanpå.

Att inte göra något för att 
utveckla handeln i Älvängen 
är självklart det största hotet, 
men det har ingen föreslagit 
ännu.

Medlem i Älvängens 
centrumförening

Att inte göra något är största hotet


