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Vill du ha ett eget hus med fördelarna från både 
hyresrätt och bostadsrätt? Vill du bo modernt 
i ett naturnära område?

Lösningen är nära.
Alebyggen satsar nu på tolv kooperativa hyresrättsvillor 
i Bohus sluttningar – ett samhälle nära Göteborg, 
nära Vättlefjäll och nära kommunikationer. 

Fristående hus i kooperativ hyresrätt

FAKTA: På Potatisåkern i Bohus 
planerar Alebyggen för tolv fristående 
hus. Samtliga har stora, rymliga 
uteplatser samt trädgård och carport.

Den kooperativa hyresrätten 
delfinansieras genom en insats från 
hyresgästen. Insatsen återbetalas 
vid flytt, vilket gör boendeformen 
spekulationsfri. En kooperativ hyres-
gästförening bestämmer i samråd 
med fastighetsägaren hur husen ska 
förvaltas. 

Läs mer och anmäl ditt intresse på 

www.alebyggen.se

Vad händer med fastigheterna på Norra Torget i Älvängen? När händer det? Hur påverkas 
handlarna? Vilken hjälp finns att få? Frågorna är många, svaren få.

Besked om Norra Torgets 
framtid inom kort
ÄLVÄNGEN. Den norra trafikplat-
sen i Älvängen gör som bekant stora 
intrång.

Det har varit ett känt faktum 
sedan länge och under lika lång 
tid har det oroat affärsidkarna på 
Älvängens norra affärstorg.

År av förhandlingar mellan Väg-
verket, kommunen och fastighetsä-
garen, Bengt Bengtsson, har fortfa-
rande inte givit något resultat.

Ämnet tillhör kategorin känsliga och det är 
svårt att få fram konkret fakta kring vem som 
har bollen och varför det är svårt att komma 
till skott. Värst drabbade är självklart hand-
larna som har sin försörjning i lokalerna som 
hotas av rivning. Ovissheten är en otacksam 
vän, men en svag förhoppning finns enligt Tit 
Bits ägare, Björn Sandberg.

–  Nu har vi fått lite positiva signaler från 
Bengt Bengtsson, men fortfarande inget 
konkret förslag. Det känns osäkert, men det 
verkar närma sig ett besked. Eftersom buti-
ken går bra vill jag gärna se en lösning. Från 
Vägverket eller kommunen har jag däremot 
inte hört ett ljud. Självklart har den här oron 
varit jobbig. 

Hyresvärden, Bengt Bengtsson, beklagar 
att situationen är som den är.

– Jag har försökt ge mina hyresgäster så 
mycket information jag kan. Det sista jag har 
sagt är att de ska vara beredda på att flytta. 
Vi har ett konkret förslag på en ny affärsfas-

tighet, men vi måste givetvis komma över-
ens med kommunen och Vägverket. Vi har 
lämnat ifrån oss fastighetsvärderingar genom-
förda av en auktoriserad yrkesman och väntar 
på besked, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karls-
son (S), bekräftar att överläggningar pågår 
och att Ale kommun har markerat vad som 
gäller.

Avslut i januari
– Vi har tydligt deklarerat för Vägverket att 
nu gäller det att komma till avslut. Senast den 
sista januari vill vi vara i hamn. Jag hoppas att 
det innebär ett positivt besked till alla inblan-
dade parter, inte minst handlarna på torget, 
säger han.

Även Bengt Bengtsson är försiktigt opti-
mistisk.

– Jag kräver en rättvis behandling. Hade det 
bara handlat om att lösa ut mig hade frågan 
varit löst för länge sen, men jag vill inte dra 
mig tillbaka med en påse pengar. Jag vill fort-
sätta utveckla Älvängen och jag vill ta ansvar 
för mina hyresgäster. Det behövs nya affärs-
lokaler och för mig har det varit självklart att 
verka för att de kvadratmetrar som rivs åter-
uppbyggs. Jag tror att det budskapet har nått 
fram. 

– Stor oro bland handlarna för vägutbyggnaden
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Säkerhetsjacka 
med tejpade sömmar. 

3M scotchlite refl ex. Gömd kapuschong. Yttermaterial: 
Oxfordnylon. Foder: Polyestervadd.  Innerfoder: Tafetta. 

Vattentäthet Wp/Ht 3000 mm  H2O. Andasfunktion 
MVP 3000 gr/m2/24h. Finns från XS - M.

Du kan även beställa via vår webshop 
på aleridsport.nu


