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Tuta och kör. Vi har öppet

hela sommaren!
SKYNDA ATT VISA DIN BOSTAD OM DU GÅR I SÄLJTANKAR.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. 

Samtidigt som den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla 

som passerar skyltfönstren på bobutiken eller banken. Många av dem blir 

köpare när löven gulnar. 

Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulan-

terna är som flest. (Dessutom är det ju nu din bostad gör sig  bäst på bild.) 

Till din hjälp har vi bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi 

gärna berättar om när vi ses. Trevlig sommar!  

ÄLVÄNGEN. För snart 
två år sedan presente-
rades en strukturstudie 
för Älvängen centrum.

I den framgick att 
resecentrumet med 
pendeltågstation 
kommer att bli ett 
viktigt nav och plane-
ringen av detta är i full 
gång.

Förtätningen av 
bostäder och möjlig-
heten att förverkliga 
delar av strukturstu-
dien har lämnats på 
uppdrag till Alebyggen 
– enligt kommunled-
ningen.

– Jag känner inte till något 
sådant uppdrag. Vi har fått 
en förfrågan om möjligheten 
att fortsätta med en liknande 
byggnation som den vi gjorde 
vid gamla bankhuset. Det ut-
reder vi just nu, säger Alebyg-
gens vd, Lars-Ove Hellman 
och fortsätter:

– Att delta i förverkligan-
det av strukturstudiens inten-
tioner förnekar jag bestämt. 
Det ligger inte på Alebyg-

gens bord.

Förtätning av bostäder
Ett av målen i strukturstudien 
var däremot just en förtätning 
av bostäder i Älvängen cen-
trum och detta har Alebyg-
gen hur som helst en tanke 
kring.

– Vi kommer att lägga 
fram en formell planfram-

ställan för att fortsätta bygg-
nationen vid Ängabo. Det är 
kommunal mark, vilket un-
derlättar och syftet är att få 
ett sammanhängande fastig-
hetsbestånd, förklarar Hell-
man.

Att Alebyggen inte har 
någon aktiv roll i strukturstu-
dien för Nödinge anser han 
helt naturligt.

– Vi har fått lämna syn-
punkter på det som rör bo-
städer och något annat äger 
vi inte längre runt Ale Torg. 
Genom Ale Exploatering 
lade vi ett förslag om hur 
torget kunde växa åt nord. 
Det skulle i så fall ske på mark 
som inte var exploaterad och 
skulle då kunna vara ett upp-
drag för Alex. Nu har kom-

munledningen valt ett annat 
angreppssätt med tyngd-
punkt mot pendeltågstatio-
nen och kollektivtrafiken. 
Det blir spännande att följa 
hur det arbetet förlöper, av-
slutar Hellman.

Resecentrum
Resecentrumet i Älvängen 
börjar alltmer att ta form till 

innehållet. Ale Folketshus-
förening vill ha biosalong, 
svenska kyrkan en samlings-
sal. Restaurang, café, utställ-
ningshall samt bibliotek är 
andra tänkbara verksamhe-
ter. Diskussionerna pågår 
som bäst.

Alebyggen föreslår förtätning vid Ängabo
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Ängabo. Här finns en ledig och central tomt att utnyttja för bostadsbyggnation. Alebyggen är intresserat.   Foto: Jonas Andersson

– Men anser sig 
inte ha något 
uppdrag kopplat 
till strukturstudien


