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BOHUS. Den 1 april 
kliver Alebyggen in 
som ny ägare till Bohus 
centrum.

Visionen är att skapa 
ett nav för kropp och 
själ, idrott och hälsa.

– Det är en långsiktig 
satsning som grundar 
sig på kommunens vilja 
att ställa om Bohus 
servicehus till ett att-
raktivt seniorboende 
55+ och det i kombi-
nation med alla andra 
satsningar har fött 
idén, säger Alebyggens 
vd Lars-Ove Hellman.
Bandyhuset Ale Arena är på 
plats, en idrottshall med möj-
lighet till friidrott är plane-
rad, scoutgården är levande, 
Jennylunds IP och ridklubb 
med närliggande motions-
spår är vackert beläget och 
ligger som en entré till Vätt-
lefjäll. Förutsättningarna för 
evenemang av olika slag är 
egentligen storartade, men 
området på höjden glöms 
bort. Istället är det ett för-
fallet Bohus centrum som 
möter boende, besökare och 
förbipasserande.

Ny identitet
– Hela Bohus behöver en ny 
identitet. Centrumanlägg-
ningen är en viktig kärna och 

måste för att överleva hitta 
en egen nisch. Den tror vi 
kan finnas i att anpassa cen-
trumets innehåll efter den 
förändring som planeras för 
servicehusen. Kommunens 
äldreboendeutredning före-
slår en omställning till seni-
orboende för uthyrning utan 
krav på biståndsanpassning. 
I princip ska vem som helst 

kunna bo där, men inrikt-
ningen ska vara mot 55+, 
menar Lars-Ove Hellman.

För att skapa ett attrak-
tivt seniorboende krävs en 
modernisering av framför 
allt de gemensamma utrym-
mena. En ombyggnad skulle 
kunna omfatta relaxutrym-
men som bastu, spa och 
kanske ett mindre gym.

– Hand i hand med en 
sådan förändring av service-
huset krävs också ett delvis 
nytt innehåll i Bohus cen-
trum. Vi tror att inriktningen 
skulle kunna vara mot kropp, 
själ och hälsa. En del av 
dagens verksamheter smäl-
ter bra in i konceptet såsom 
frisör, blommor, tandvård, 
BVC, café och vårdcentral, 

förklarar Hellman.
Med denna profil på Bohus 

centrum finns det en naturlig 
koppling till idrottshallen 
som kommer att byggas i när-
heten. Uppför backen finns 
hela Jennylundsområdet 
med fotbollsplan, ridklubb, 
bandyhus och motionsspår.

– Det här området går 
självklart att utveckla ytterli-

gare med till exempel stugby 
och camping, menar Lars-
Ove Hellman som menar 
att Bohus kan bli Ales och 
Kungälvs centrum för idrott 
och friskvård.

Kommer ta tid
– Centrumnläggningen 
kanske till och med blir för 
liten, men då kanske ytan 
mellan husen kan nyttjas.

Alebyggens vision för 
identitetsbytet på Bohus 
kommer inte att ske i en 
handvändning, utan projek-
tet ska ses på minst 10 år.

– Nödinge är ett bra exem-
pel. Där började vi arbetet 
1991 och det pågår fortfa-
rande, men vi har kommit en 
väldigt bra bit på väg, avslu-
tar Lars-Ove Hellman.

Närmast kommer Alebyg-
gen att koncentrera sig på 
den allmänna skötseln som 
har ansetts eftersatt i Bohus 
centrum.
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Balder säljer Bohus centrum till Alebyggen AB som tillträder 1 april. Köpet är en långsiktig satsning på att ge Bohus som 
samhälle en revansch och en ny identitet.

AFFÄREN
Alebyggen AB köper aktierna i 
Bohus centrum AB* som ägs av 
Balder Fastigheter AB. Fastig-
hetsvärdet är 30 Mkr, men vad 
aktierna har kostat har ännu inte 
framkommit. Affären har förbe-
retts i 1,5 år och är förankrad hos 
kommunledningen.
*Bolaget heter något annat.

– Vill ge hela samhället en ny sund identitet

Alebyggen tar över Bohus centrum


