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Besök vår monter F00:01 på BostadsrättsMässan den 3–5 oktober. Där 
får du reda på hur våra Energitjänster kan sänka energikostnaderna 
och göra vardagen enklare i er bostadsrättsförening. Välkomna!

Mån-Fre 6.30–18.00 • Lör 9.00–13.00 
Beijer Byggmaterial Älvängen • Tel: 075-241 7050 • www.beijerbygg.se

Fönsterkampanj

Kom in och se vår nya 

fönsterutställning

från elit fönster.

Unikt
kökserbjudande

Kom in och prata med 

vår köksrådgivare henrik.

ÄLVÄNGEN. De stor-
slagna planerna på 
ett nytt handelsom-
råde i Svenstorp i norra 
Älvängen har svalnat. 

Ittur Progressum AB 
som har uppdraget och 
markoptionen att för-
verkliga köpcentrumet 
har nu blivit skeptiska.

– Hela marknadssitu-
ationen har förändrats 
och intresset för ny-
etableringar är lika med 
noll, säger nye vd:n 
Mats Hedlund.

För bara några veckor sedan 
uttalade sig Ales kommun-
direktör, Stig Fredriksson, 
sig positivt om planerna i 
Svenstorp.

– Det 
här är helt 
ny infor-
mation 
för mig. 
Vi har 
inte hört 
något om 
att intres-
set för 
Svens-
torp skulle ha förändrats, 
men vi lever ju i en turbu-
lent värld just nu. Vi har för-
sökt få till stånd ett möte med 
Ittur under ganska lång tid. 
Av olika skäl har våra kalen-

drar inte passat ihop. De har 
dessutom själva haft en tur-
bulent tid och har bland annat 
bytt vd, säger Stig Fredriks-
son till lokaltidningen.

För tillfället råder en av-
vaktande inställning från 
Ittur Progressums sida till 
ett eventuellt handelsområ-
det i Svenstorp.

– Vi får se vad som händer, 
men tyvärr finns det inget 
tryck alls inom handeln. 
Marknaden har svalnat rejält 
och jag är alldeles för ny på 
min post för att kunna uttala 
mig om hur vi skulle kunna 
gå vidare i Svenstorp, säger 
Mats Hedlund.

Ittur Progressum är också 
inblandade i det planera-
de bostadsområdet på andra 
sidan Göteborgsvägen, som 

också be-
nämns 
Svens-
torp. 
Dessa 
idéer har 
överkla-
gats av 
berörda 
och ären-
det ska 

upp i regeringsrätten.
Efter att options- och 

samarbetsavtalet tecknades 
mellan Ale kommun och Ittur 
Progressum hade parterna 
olika uppgifter. Ittur Pro-

gressums ansvar var att skapa 
en lämplig butiksmix för det 
planerade köpcentrumet och 
Ale kommun skulle starta 
detaljplanearbetet. Knappt 
ett år senare har ingen av 
parterna lyckats särskilt bra. 
Ittur har satt sig i väntrum-
met i hopp om bättre tider 
och miljö- och byggförvalt-

ningen har inte startat pla-
neringsarbetet.

– Det har vi inte gjort, ef-
tersom det fortfarande inte 
finns något planavtal mellan 
parterna. Vi har dessutom 
haft en stor belastning av 
andra detaljplanearbeten, 
säger förvaltningschef, Ann-
Britt Svedberg.

Nu finns det heller inga 
särskilda skäl att prioritera 
detaljplanen för handelsom-
rådet i Svenstorp.

Mycket svalt intresse för Svenstorp
– Marknadssituationen har kraftigt förändrats

Svenstorp Handelsområde i norra Älvängen var en het potatis som serverades i november förra året. Sedan dess har både 
intresset hos tänkta etablerare och exploatören svalnat.

Vi får se vad som händer, men 
tyvärr finns det inget tryck 

alls inom handeln. Marknaden 
har svalnat rejält...

Mats Hedlund
Vd Ittur Progressum AB

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Exploate-
ringsföretaget, Ittur 
Progressum, som har 
i uppdrag att utveckla 
Svenstorp handelsom-
råde i Älvängen är på 
gång.

– Ja, den senaste 
rapporten vi fick var 
mycket positiv, säger 
kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Det har varit tyst runt 
Svenstorp handelsområde i 
Älvängen. Sedan i våras ar-
betas det med att presentera 
köpcentrumet för kedjebuti-
ker Tystnaden bottnar i en

Ittur Progressum.
– Företaget har bytt verk-

ställande direktör, men inom 
kort kommer vi att få träffa 
de nya representanterna, då 
hoppas vi också få en aktuell

säger Fredriksson.
Vad vet ni idag?

– Att intresset är stort och att 
de är nära kontrakt med ett 
par tunga aktörer.

PER-ANDERS
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"Stort intresse för Svenstorp"

ÄLVÄNGEN. Planerna
fortskrider för ett 
nytt handelsområde i 
Älvängen.

Christer Larsson på 
konsultföretaget NCM 
Donaldson har i upp-
drag att hitta intres-
senter till lokalerna.

– Intresset är väldigt 
stort, men det kan 
svänga fort om inget 
händer. Ale anses vara 
en framtidskommun 
med en ny motorväg, 
pendeltåg och möjlighet 
till inflyttning, säger 
han.

Om inget händer är en stän-
digt återkommande formu-
lering i samtalet med Chris-
ter Larsson. Han väntar på 
detaljplanen för Svenstorp 
och vill dessutom gärna få 

information snarast så vi kan 
gå vidare. Det gäller att inte 
tappa fart i projektet och det 
tror jag Ale kommun är med-
vetna om.

Svenstorp kommer att 
formas efter konceptet 
”Shopping Park”, ett fåtal 
stora butiker tillsammans 
med en större dagligvaruhan-
del. Några namn på tänkbara 
kedjor nämns inte ännu, men 
däremot vilka branscher som 
är aktuella.

– Heminredning, elektro-
nik, kläder, 
b l o m m o r 
och träd-
gård är väl 
det som vi 
tittar främst 
på, säger 
C h r i s t e r 
Larsson. Kläder kommer 
att utgöra minst 10 000 kvm 
annars är det ointressant för 
de större kedjorna, matmark-

Vad som talar mot 
Svenstorp är att vägutbygg-
naden drar ut på tiden, att 
närliggande handelsområden 
hinner etablera före och att 
hyresgästerna sviker.

– Vi känner till planerna på 
en utbyggnad i Stora Viken 
och jag tror inte att det finns 
utrymme för två snarlika 
handelsområden i Ale. Mark-
naden kommer att avgöra 
vilket som förverkligas. Om 
vi lyckas knyta ett antal tunga 
kedjor till Svenstorp tror jag 

nog att 
Stora Viken 
tänker om. 
Lyckas de 
k o m m a 
igång före 
oss lär inte 
vi sätta 

spaden i marken. Det blir en 
kamp om de attraktiva hyres-
gästerna och dessa lär inte 
vilja etablera på två ställen, 

Vidare har jag svårt att se 
hur den befintliga handeln i 
Älvängens centrum ska kunna 

Svenstorp fortskrider enligt plan
– Men kedjorna avgör om det blir verklighet

Så här ser en av skisserna ut över Svenstorp, det nya handelsområdet i Älvängen, avsett för 
volymhandel men med ett innehåll som påminner om vilket annat köpcentrum som helst med 
bland annat kläder, livs och blommor.

SVENSTORP I ÄLVÄNGEN

Exploatören, Ittur Progressum, är 
berett att satsa nästan en hal mil

arbets- och optionsavtal med Ale 
komm n Företaget letar n tänk

>>Konkurrensen är sten-
hård, det är på liv och 

död.<<
Christer Larsson

Faksimil Alekuriren vecka 19, 2008.

Faksimil Alekuriren vecka 
36, 2008. Det var då det...


