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En singelolycka inträffade på Alevägen i Nol i lördags förmiddag. Räddningstjänsten fick 
hjälpa föraren ur bilen. Mannen fördes senare till sjukhus i ambulans.

Foto: Christer Grändevik

Singelolycka i Nol

Planerna för Kronogården växer fram
ÄLVÄNGEN. Ett för-
slag till detalj-
plan för bostadsut-
byggnad i Kronogrå-
den i Älvängen är nu 
framme.

450 nya bostäder 
bereds plats i området 
som uppgår till hela 50 
hektar.

– Det blir det enskilt 
största bostadsom-
rådet i Älvängen. Ett 
välkommet tillskott 
för ortens utveckling,  
säger kommunstyrel-
sens ordförande Jarl 
Karlson (S).

På Älvängens julmarknad 
kommer Socialdemokraterna 
med Jarl Karlsson (S) i spet-
sen att svara på frågor och 
presentera planerna kring 
exploateringen av Krono-
gården.

– Vi är inne i samrådsfa-
sen och försöker samla in så 
många intryck vi kan. Det 
känns väldigt positivit att vi 
har valt att samarbeta med två 
bostadsexploatörer, Veidekke 
och Skanska Nya Hem. Arki-
tekterna utbyter erfarenheter 
och vi kommer med synpunk-
ter. Det kommer att bli rik-
tigt bra, säger Jarl Karlsson 
bestämt.

Grundidén att varje bostad 

ska ha en nära koppling till 
naturen lever kvar. Stora 
grönområden sparas. Upp-
förandet kommer att bestå 
av såväl småhus som flerfa-
miljshus. Ägandeformerna 
kommer också att variera.

Kronogården är beläget 
cirka 1,5 km från Älvängen 
centrum, sydväst om Starr-
kärrsvägen.

Kollektivtrafik
– Vi planerar på sikt att ha 

kollektivtrafik genom om-
rådet. Det ska vara tillgäng-
ligt för alla. I ett tidigt skede 
kommer vi också att påbörja 
byggnationen av en ny skola 
och förskola. Vi ser att fram-
för allt unga familjer, ofta 
med barn, väljer att flytta till 
Ale. Då är det viktigt att vi 
har en god beredskap, säger 
Jarl Karlsson.

Exploatörerna har utlovat 
energismarta bostäder och 
fjärrvärme kommer vara en 
alternativ värmekälla i områ-
det. Planerna blir allt tydliga-
re liksom intresset.

– Det är därför vi vill vara 
med på julmarknaden och ta 
tillfället i akt att bemöta ny-
fikna alebor. Det är dags att 
upprätta en lista för intresse-
anmälan nu, säger Jarl Karls-
son.

Utbyggnaden av Krono-

gården i Älvängen är viktigt 
ur ett framtidsperspektiv för 
såväl näringsliv som fören-
ingsliv.

– Handlarna behöver ett 
bättre underlag för att klara 
konkurrensen och det får de 
när bostäderna växer fram. 
Vi räknar med att Krono-
gården kommer att byggas 

i en takt om 50 hus per år. 
De kommer att exploateras i 
grupper. Veidekke och Skan-
ska har kommit överens om 
en vettig fördelning, så områ-
det växer fram på ett bra sätt, 
lovar Jarl Karlsson.

Göteborgsregionen är i 
behov av tillväxt. Ale tar sitt 
ansvar och räknar 2020 vara 

minst 35 000 invånare. För-
utom Kronogården pågår nu 
arbetet med att hitta en stra-
tegi för att angripa Ale Höjd 
som sträcker sig mellan Nol 
och Nödinge.

– Där handlar det om 350-
400 bostäder. Med motorväg 
och pendeltåg kommer in-
tresset att vara stort för Ale 

så det känns gott att vi är för-
utseende, avslutar Jarl Karls-
son.

Byggnationen i Kronogår-
den beräknas starta 2011.

Julkonsert med stipendieutdelning
NÖDINGE. West of Eden 
bjuder tillsammans 
med kören Blue'n joy 
in till julkonsert nu på 
lördag.

Konserten inleds med 
en sedvanlig stipendie-
utdelning.

Ales kulturstipen-
diater presenteras och 
Vaknafonden belönar 
två ungdomsledare.

Ale kommun offentliggjorde 
i veckan kulturstipendiaterna 
för 2009. Mikael Forsman 
får ett arbetsstipendium om 
12 000 kronor för sitt arbete 
med att tonsätta musikaliska 
underverk.
En del av kulturstipendierna 
avsattes för att uppmärk-
samma gedigna insatser för 
konstnärren Ivar Arosenius.  
Sigun Melander får 20 000 
kronor för sitt arbete med att 

dokumentera konstnärens  
liv i en bok för eftervärlden. 
Lotta Berglöw får 3000 
kronor i ett belöningsstipen-
dium för sitt engagemang för 
att låta aleborna få möta Ivar 
Arosenius på 100-årsjubileet 
10 oktober.

Vaknafondens stipendia-
ter offentliggörs först under 
lördagen i Ale gymnasium.

Efter utdelningar tar jul-
konserten vid.

– 450 nya bostäder gör gott för samhälletför samhället
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Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), kommer att finnas på plats för att svara på frågor och presentera planerna 
på bostadsexploateringen i Kronogården i Älvängen.                Arkivbild: Allan Karlsson


