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Jul på Liseberg?
Buss 400 går direkt till entrén. Två turer varje lördag fram till jul.

Avgår Skepplanda kl 13.50 och 15.50. Avgår Liseberg kl 18.00 och 20.00.

Starta din resa på vasttrafik.se

400  Jul på Liseberg

Lördag

ANMÄRKNING H H

Albotorget 13.50 15.50

Älvängen centrum 14.00 16.00

Älvängens hotell x x

Frälsegården x x

Smedjebacken x x

Älvängens vårdcentral x x

Nol station 14.10 16.10

Södra vägen x x

Gallåsvägen x x

Trollevik x x

Norra Kilandavägen x x

Nödinge centrum 14.20 16.20

Bohus centrum 14.30 16.30

Liseberg 14.55 16.55

400  Jul på Liseberg

Lördag

ANMÄRKNING H H

Liseberg 18.00 20.00

Bohus centrum 18.25 20.25

Nödinge centrum 18.35 20.35

Norra Kilandavägen x x

Trollevik x x

Gallåsvägen x x

Södra vägen x x

Nol station 18.45 20.45

Älvängens vårdcentral x x

Smedjebacken x x

Frälsegården x x

Älvängens hotell x x

Älvängen centrum 18.55 20.55

Albotorget 19.05 21.05

NYHET!

ANMÄRKNING BRA ATT VETA

H Trafiken körs i samarbete mellan Västtrafik och Swebus AB. Ordinarie taxa gäller. Linjen körs av Swebus
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Välkommen till årets
avslutande företagarlunch på

Golfkrogen Backa Säteri
där Krögare Jessica Johansson

serverar lunch
Månadens tema är:

Golfbyn Backa Säteri - Lars-Ove Hellman, Alebyggen berättar om det nya 
spännande och expansiva området i Ale Kommun. 

Dessutom bjuder programvärden Swedbank på chokladprovning och 
premiärsmakning av årets julöl från Ahlafors Bryggeri.

Onsdag 2 December 13.00
13.00 Sopplunch, Golfkrogen Backa Säteri

13.30
  • Golfbyn Backa Säteri - vd Lars-Ove Hellman, Alebyggen
  • Provsmakning av choklad - Konditor och Chokladkonstnären 
   Emanuel Andrén
  • Ahlafors Julöl, Provsmakning 

14.30  Avslutning

Välkommen!
Har du frågor om arrangemanget
kontakta Jerry, 0303-330 277

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 13.00! Du bjuder på din närvaro!

– Nej, det är det inte. Vi som 
sitter i arbetsgruppen är väl-
digt förvånade. Tidigare har 
vi talat om 2000 kr/kvm i 
varmhyra och redan det 
kändes mycket. Lägg då till 
75% så förstår du att det är 
en omöjlighet.

Vad händer nu då?
– Arbetsgruppen som består 
av Ale kommun, Ale Fol-
kets Husförening, Svenska 
Kyrkan och Västtrafik träf-
fas imorgon (läs tisdag). Då 
förväntar vi oss en förklaring 
och sedan får vi se hur vi går 
vidare. Det här är helt andra 
förutsättningar än de som vi 
tidigare har kalkylerat med.

Finns det andra alterna-
tiv?
– Om det inte finns några 
rimliga förklaringar får vi 
självklart se om det finns 
någon annan aktör som kan 
bygga samma sak fast för en 

billigare peng. Det låter inte 
rimligt att hyran ska hamna 
på den här nivån för lokaler 
i Älvängen.
Om det inte gör det?
– Västtrafik har åtagit sig 
att bygga ett resecentrum, 
men vi ville utveckla detta 
till ett kulturhus och det är 
den delen som försvinner då. 

Kyrkan och bion blir inte 
möjliga att genomföra om 
hyresnivån inte kan sänkas.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Joachim Wever, strategutvecklare i Ale kommun, som fick en chock 
när Västtrafik presenterade hyresnivån för Älvängens resecentrum.

Är 3500 kr/kvm en rimlig lokalhyra?

Hallå där...
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ÄLVÄNGEN. Ett rese-
centrum med ett kul-
turhus innehåll.

Det är huvudspåret 
när en 2000 kvm stor 
pendelstation planeras 
i Älvängen.

Beslut om bibliotek, 
kyrksal, café samt en 
bio- teatersalong ska 
vara tagna före års-
skiftet.

Västtrafik vill skapa ett 
resecentrum i Älvängen där 
fjärrbussar och tåg möts. 
Ale kommun har medver-
kat aktivt i projektet för att 
kunna fylla de planerade 2000 
kvm. Svenska kyrkan och Ale 
Folketshusförening är de 
två tyngsta aktörerna som 
har visat intresse. Därmed 
tog resecentrumet snabbt 
formen av ett kulturhus.

– Detta kompletterat med 
ett så kallat pendelbibliotek 
som Ale kommun gärna vill 
bidra med så har vi skapat 
ett mycket spännande inne-
håll. Självklart blir det också 
utrymme för ett antal affärs-
lokaler med verksamheter 
liknande Espresso House 
och Pressbyrån, berättar
Joachim Wever, strategut-
vecklare i Ale kommun.

Totalt handlar det om fyra 
plan på 500 kvm vardera som 
ska fyllas. Den största utgörs 
av en modern bio- och tea-
tersalong. Ale Folketshusfö-
rening har ansökt om bidrag 
från olika håll för att möjlig-
göra projektet.

Hoppas på Boverket
– Det här är en jättechans 
att skapa något unikt i Ale 
och Älvängen. Vi har ansökt 
om investeringspengar till 
en digital bioutrustning 
hos Ale kommun och även 
ett EU-bidrag till samma 
ändamål. Vi kommer också 
att begära 5 Mkr av Bover-
ket, då vi bland annat avser 
driva konferens- och folk-
bildningsverksamhet. Det är 
detta vi förhandlar om just 
nu med Vässtrafik eftersom 
det antingen krävs ett långt 
hyreskonktrakt eller att vi 
äger huset för att Boverket 
ska betala ut pengarna, men 
det kommer vi självklart att 
lösa. Mängder av människor 
kommer att passera resecen-
trumet och biosalongen får 
ett enda långt skyltfönster, 
säger Folketshusförestån-
dare, Willy Kölborg.

Svenska Kyrkan är också 
en stor intressent. Den blå 

kyrkan i Älvängen har gått 
ur tiden och verksamhe-
ten kräver både större och 
modernare utrymmen. Kyr-
korådet ska återigen disku-
tera frågan den 28 oktober, 
men ett beslut är de inte redo 
för ännu. Förslaget omfat-
tar k rksal och lokaler för

kyrka i Älvängen. 
– Det är en mycket in-

tressant idé och fördelarna 
är många. Att placera fram-
tidens kyrka där det finns ett 
naturligt flöde av människor 
ser vi som positivt. Det är 
också ett nytt grepp att skapa 
en modernare k rka än den

– Beslut om det är på gång. 
Det ska behandlas politiskt, 
men jag har svårt att se varför 
man skulle låta bli att för-
bättra servicen för Aleborna. 
I Stockholm är liknande pen-
delbibliotek vid tunnelbanan 
en stor framgång. Människor 
lånar m cket mer spontant

också diskuteras. 
Byggnationen beräknas 

kost 42 miljoner kronor. Af-
färsinnehavare har redan visat 
intresse för de kommersiella 
lokalerna, men besluten om 
vilka aktörer som får tillträ-
de till framtidens Resecen-
tr m och K lt rh s i Äl äng

Resecentrum blir Kulturhus 2012

En skiss över pendeltågstationen och ett planerat resecentrum i Älvängen 2012.

RESECENTRUM

SPORTLIFE

AXUM

– Om alla planer går i lås i Älvängen

Faksimil Fokus Företag vecka 42, 2009.
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Tel: 0303-74 99 40 • Mobil: 0704-38 52 58

Snart ett år till nästa jul...
PASSA PÅ REDAN I ÅR!

Annonsera i våra julnummer 
vecka 50, 51, 52

Årets sista nummer ute 
tisdag 22 december

Nästa storupplaga med hela Lilla Edet kommun vecka 51

Diskutera ditt annonsupplägg med oss. Det är nu det gäller!


