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ALLMÄNT. Arbetslös-
heten har parkerat 
på 6,5% i Ale – i Lilla 
Edet är samma siffra 
6,7%.

Det är främst 
gruppen 18-24 år 
som har svårt att 
komma in på arbets-
marknaden.

Ungdomsarbetslösheten 
står högt på kommun-
ledningens agenda i Ale. 
Flera initiativ tas nu för 
att framför allt få ut ung-
domar, 18-24 år, i yrkes-
livet.

– Vi har bildat en grupp 
med företagarföreningar-
na, Arbetsförmedlingen 
och Arbetsmarknadsen-
heten för att se vad vi ge-
mensamt kan göra. För-
slaget är att få företagen 
att ta emot praktikanter i 
större utsträckning, säger 
näringslivschef, Jerry
Brattåsen.

Praktikanterna erhåller 
sin ersättning från Arbets-
förmedlingen och prakti-
ken får som längst vara i 
tre månader.

– Vinsten för företagen 
är att de utan kostnad kan 
få stifta bekantskap med 
någon som kanske kan 
bli framtidens personal, 
menar Brattåsen.

Den öppna arbetslös-
heten är i Ale 6,5%, Lilla 
Edet 6,7 och i Kungälv 
4,3% I Göteborgsregio-
nen är det Göteborg och 
Alingsås som har störst ar-
betslöshet. I Ale kommun 
är 403 personer engage-
rad i något program och 
i Lilla Edet är motsvaran-
de siffra 203.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Alebyggen – viktig aktör i samhällsbyggnaden
NÖDINGE. Utbyggnaden 
av ny väg och järnväg 
i Ale ökar intresset för 
kommunen.

Alebyggen sitter 
med nycklarna till flera 
betydelsefulla fastig-
heter när expansionen 
tar fart.

Lars-Ove Hellman, 
vd, ger Fokus Företag 
en överblick.

Det helägda kommunala bo-
stadsbolaget, Alebyggen, 
tog 1 april över som ägare 
till Bohus Centrum. Under 
längre tid hade anläggningen 
fått svidande kritik från orts-
borna. Det handlade om ska-
degörelse, klotter och ett till-
håll för ungdomar som i vissa 
fall även tog med sig mope-
den in i centrumhallen.

– Våra två ledord efter 
köpet har varit "helt och 
rent". Vi har främst ägnat 
oss åt estetiska åtgärder. Vi 
har tvättat rent, målat om och 
fräschat upp. Responsen från 
såväl handlare som kunder 
har varit positiv, säger Lars-
Ove Hellman.

För att bringa ordning har 
Alebyggen fortsatt med en 
utökad väktarinsats i Bohus 
centrum, men det är något 
som Lars-Ove Hellman gärna 
skulle avstå ifrån.

Inget val
– Just nu har vi inte haft något 
annat val. På sikt hoppas vi 
däermot kunna göra något 
roligare för pengarna. Vi vill 
gärna få till en dialog med 
ungdomarna.

Visionen för Bohus cen-
trum har en egen inriktning. 
Temat är friskvård och hälsa.

– Det finns ett intresse för 
detta. Vi har kontakter med 
en hudterapeut, en massör 
och jobbar på att få till stånd 

ett nytt apotek. Det stora pro-
blemet är källarlokalerna. Vi 
hade gärna sett ett gym där, 
men med tanke på de nyetab-
leringar som redan har skett 
i den branschen i år är det 
inte längre realistiskt, berät-
tar Hellman.

Takten i utvecklingen av 
Bohus centrum följer ekono-
min i det särskilda aktiebolag 
som verksamheten drivs i.

– För att garantera våra lä-
genhetsinnehavare att deras 
pengar inte används till att 
rusta upp Bohus centrum har 
vi valt att ha ett eget bolag. 
Redovisningen blir på så vis 
mycket tydlig. Upprustning-
en går hand i hand med vad 
bolaget har råd med, förkla-
rar Hellman.

I Nödinge sitter Alebyg-
gen med attraktiva lokaler på 
Rödjans industriområde. Det 
är Millipores tidigare hemvist 
som nu står helt tom.

Långt kontrakt
– Vi är lyckligt lottade som 
har kontrakt fram till 2013, 
men det är en stor fastighet 
som innehåller både kontors- 
och produktionslokaler vilket 
gör att det kan ta tid att hitta 
en ny hyresgäst. Helst ser vi 
ett företag som kan ta hela lo-
kalen. Målet från början – och 
det är det nog fortfarande – är 
att hitta någon inom energi-
teknik. Det skulle stämma bra 
överens med övriga företag i 
området, säger Hellman.

I Älvängen förfogar Ale-
byggen över den stora tomten 
vid gamla Skanska Prefab. En 
bit är såld till Ytterbygg som 
har fått i uppdrag att bygga en 
ny lokal för BS Elcontrol. Vad 
som händer med det övriga 
är oklart. Tillkommer gör 
snart också delar av Älväng-
ens Ponnyranch som Alebyg-
gen har en köpoption.

– Strategin för hela det här 
området är att hålla det till-
gängligt för eventuella konse-
kvenser då detaljplan 9 träder 
i kraft. Det kan ju bli aktuellt 
för något företag i Älvängen 
norra att vilja ometablera sig, 
säger Hellman.

Samma sak gäller Postens 
tidigare lokaler i Älvängen 
centrum.

Intressenter finnes
– Det finns intressenter, men 
vi har valt att först vänta ut vad 
som händer på Norra Torget. 
Om någon av handlarna vill 
flytta på sig känns det bra att 
ha en lokal tillgänglig i cen-
trum. Postens läge är ett av de 
allra bästa ur affärssynpunkt, 
menar Hellman.

När Älvängens Ponny-
ranch helt har avvecklat sin 
verksamhet frigörs en grön 
och lummig miljö.

Blir det bostäder där?
– Nej, det tror jag inte. 

Med tanke på bullernivåer 
är det beläget för nära Gö-
teborgsvägen, men däremot 
tror jag att tjänsteföretag som 
inte vill sitta i ett renodlat in-
dustriområde skulle kunna 
vara intresserade av en fast-
ighet där. Vi får se vad som 
händer.

Att det idag finns en del 
tomma lokaler är inget som 
oroar Lars-Ove Hellman.

– Nej, jag har lärt mig att 
se dem som tillgångar. Att stå 
utan lokaler när intressanta 
aktörer knackar på dörren är 
däremot en fasa.

Millipores tidigare lokaler i Nödinge är tomma sedan i 
somras. Företaget har nu ingen anställd i Sverige, men har 
däremot ett hyreskontrakt fram till 2013. Alebyggen ser 
ändå helst att någon ny flyttar in.

Alebyggen är ny ägare till Bohus centrum. Ledorden den 
första tiden har varit "helt och rent". I framtiden vill ägaren 
gärna se att anläggningen nischar sig inom hälsa och frisk-
vård.

Postens före detta lokaler i Älvängen är numera tillgängli-
ga för ny verksamhet, men Alebyggen väljer att ligga lågt till 
dess att alla turer kring detaljplan 9 i Älvängen är utredda. 
Alebyggen ser gärna att det blir någon form av handel i fast-
igheten som har ett av Ävängens bästa affärslägen.

Sitter med flera av nycklarna till utvecklingen
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