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Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Rätta 1:an i Nol
Söker du låg månadsavgift och smidig 
kommunikation in till Göteborg? Här har du 
en 1:a centralt belägen i Nol om 38 kvm. 
Närmare affärer och busshållplatsen kan du 
inte komma. Parkering precis invid huset.  
Vån. 3/3. 38 kvm. Avg. 1.874:- inkl. värme, 
vatten,kabel-tv samt parkering.

Pris 350.000:-/hbj. Ring för bokad 
visning 2/11
Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-74 66 90, 0702-33 32 33

Bullerbykänsla
En järnsjua från 14:e hålet 
på Alfhems golfbana. Med 
ett otroligt vackert utsiktsläge fi nns denna härliga villa. Fräckt 
vardagsrum med gjutjärnskamin och öppet i nock. Stort härligt kök 
med köksö. Stort allrum. 5 sovrum och 2 badrum. Lantligt men 
ändå med grannar i närheten. 158 kvm boarea. Förråd och carport, 
hönshus. Nya E45:an med pendelstation i Alvhem skall vara klar 
2012.

Pris 2.175.000:- eller högstbjudande.
Ring för bokad visning den 1/11 och 4/11
Mäklare Birgitta Ström 0303-746690  Mobil: 0705-218580

Alvhem

Mysig 2:a
Trevlig lägenhet om 54 kvm, bra belägen 
i lugnt område nära natur, service och 
kommunikationer.  Vån. 1/2. Avg. 2.764:- 

Pris 500.000:-/hbj. Boka Visningstid
Mäklare Hans Götestam 
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Nol

Surte

ÄLVÄNGEN. 400 nya 
boenden kommer att 
byggas i Kronogården 
fram till 2020.

En ny skola och 
mindre idrottshall 
byggs tidigt i området.

Ortsmötet i Älvängen 
gav många svar om 
framtiden.

Imponerande 120 personer 
närvarade vid ortsutveck-
lingsmötet i Älvängen i tis-
dagskväll. Samhällsutveck-
lingen väcker stort intresse 
och en av de mest avgöran-
de förändringarna är infra-
strukturutbyggnaden. En ny 
fyrfältsväg av motorvägsstan-
dard och ett pendeltåg med 
kvartstrafik spås öka attrak-
tionsvärdet för Ale kommun 
väsentligt. Därför är bostads-
utbyggnaden i samhällen som 
Älvängen prioriterat. Skan-
ska Nya Hem och Veidekke 
Bostad har fått uppdraget i 
samverkan med Ale kommun 
att bygga ut Kronogårdsom-
rådet. Detaljplanen närmar 
sig sitt färdigställande och 
antas under nästa år. Vid års-
skiftet 2010-2011 ska det vara 
klart för byggstart.

– Det är ett jätteintressant 
projekt, där vi har planerat 
olika typer av boenden såväl 

parhus och fristående hus till 
flerbostadshus. Gemensamt 
för området är att vi vill be-
hålla mycket av naturen. Det 
ska finnas gott om skog och 
grönytor, säger Henrik Bre-
denfeldt på Skanska.

Kollegan, Ulrika Davids-
son på Veidekke, talade om 
energisnåla och moderna 
hustyper.

– Vi vill medverka till att 
minska koldioxidutsläppen 
med energismarta bostäder. 
Målet är hus med halva en-
ergiförbrukningen, berättar 
hon.

Mötesdeltagarna oroade 
sig för ökad trafikbelastning 
på Starrkärrsvägen. Hastig-
heten anses idag också vara 
alltför hög. När dessutom den 
nya skolan planeras byggas i 
anslutning till vägen väcks 
fler frågor, men de flesta be-
svarades.

– Skolans läge kommer att 
vara väl skyddat från vägen 
och skulle vi bygga den längre 
in i området ökar istället ge-
nomfartstrafiken, vilket knap-
past är att föredra, säger sam-
hällsplaneringsavdelningens 
Lars Lindström.

BanaVäg i Väst gav senaste 
nytt om väg- och järnvägsut-
bygganden. Den närmar sig 
nu Älvängen, där framför 

allt järnvägsarbetet kommer 
att intensifieras den närms-
ta tiden. I början av nästa 
år kommer tunnelbygget 
genom Kattleberg att starta. 
Störst förändringar när vägen 
drar fram blir det i Älväng-
en norra.

– Här kommer fastighe-
ten med bland annat Aleba-
ren i att rivas, liksom Älväng-
ens gamla kommundelskon-

tor. Nettos butik kommer att 
rivas och återbyggas i annat 
läge, informerade Lars Lind-
ström.

Även tre av Alebyggens 
hyreshus på Änggatan har 
lösts in.

Genom Älvängen blir cen-
trumgatan, Göteborgsvägen, 
miljöprioriterad och hastig-
heten sänks till 30 km/h.

Repslagarmuseets Kurt 

Flodin undrade om tillgäng-
ligheten till industriområdet 
i Älvängen försämras under 
byggnationen.

– Det kommer säkert att 
märkas att vi är på plats, men 
våra trafiklösningar ska göra 
att aktörerna på andra sidan 
vägen inte påverkars. Kors-
ningen i Älvängen norra blir 
kvar till dess att motet är 
klart, svarade Lennart Dagö, 

BanaVäg i Väst.
Kommunstyrelsens ord-

förande, Jarl Karlsson (S), 
fick sedan avsluta mötet med 
att presentera den politiska 
majoritetens budgetförslag 
för 2010. Något som inte 
hör hemma på ett opolitiskt 
ortsmöte.

Framtiden i fokus
– Intressant ortsmöte lockade 120 personer i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Precis som i övriga orter kommer det att hända mycket när BanaVäg i Väst når Älvängen. Här är BanaVäg i Västs framtids-
bild över trafikplatsen vid Älvängen centrum där Alebaren-huset ska rivas.
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