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Tjejkväll med choklad-
provning och tips för 
spara och placera
Vi hälsar dig välkommen måndagen 
den 1 mars klockan 18.15 – 20.15, 
Nödinge på Backa Säteri Golfkrog.

tipsar om olika placeringar 

Bergendahls i Älvängen

Varmt välkommen önskar 

Information om kooperativa hyresrätter på 
Fontinvägen!
Precis i randen av ett lummigt grönområde bygger vi 38 stycken härliga, 
ljusa lägenheter fördelade på tre hus med fasader i tidsenliga skiv- och 
stenmaterial.

Husen är byggda i souterräng och har fyra våningar mot gatan och två 
våningar mot naturen.

Inflyttning beräknas till december 2010.

Läs mer och anmäl ditt intresse på www.kungalvsbostader.se

Vi bjuder in till en informationskväll för alla intresserade.

Från SABO kommer en representant som informerar om vad kooperativ 
hyresrätt är. Dessutom kommer arkitekt, projektledare, bank samt 
Kungälvsbostäders VD att närvara och svara på frågor.

Plats: Mimers hus i Kungälv, Teatern

Tid: Den 22 februari, kl 18:00-20:00

ÄLVÄNGEN. De stor-
slagna planerna på 
ett nytt köpcentrum 
i Svenstorp i norra 
Älvängen har tappat 
fart, men bollen är fort-
farande i rullning.

Optionsavtalet med 
finansmannen Johan 
Hansens Ittur Progres-
sum har löpt ut.

Det stannade vid en 
illustration och många 
timmars detaljplane-
arbete.

Kommunfullmäktige tog i 
november 2007 beslut om 
att teckna ett optionsav-
tal med exploatören, Ittur 
Progressum AB, för att pla-
nera, utforma och etablera 
ett nytt köpcentrum i norra 
Älvängen. Vid årsskiftet 
löpte avtalet ut och samtalen 
med företaget har varit spar-
samma sedan finanskrisen 
trädde in. 

– Vi hade dock ganska 

intensiva kontakter i slutet 
av året, då vi till slut medde-
lade dem att optionsavtalet 
upphörde vid årsskiftet. Det 
fanns länge ett intresse från 
Ittur att försöka genomföra 
planen, men koncernen har 
tagit mycket stryk under 
finanskrisen, berättar kom-
mundirektör Stig Fredriks-
son. 

Inte spolade
Planerna på ett köpcentrum 
i Svenstorp är dock inte spo-
lade. Ale kommun har på 
egen hand utfört detaljpla-
nearbetet och uppdraget att 
förverkliga en ny handels-
plats har passats vidare.

– Dels har vi själva sökt 
efter intressenter dels har vi 
blivit kontaktade. Många ser 
en chans att göra något bra 
i Ale. Vi har ett utflöde på 
80% av sällanköpen, vilket 
vittnar om att det finns en 
stor potential att lyckas i 
en kommun som dessutom 
expanderar kraftigt, säger 

Stig Fredriksson och tilläg-
ger.

– Detaljplanen är väldigt 
generell, men var tvungen 
att göras klar eftersom den 
också omfattar den nya lokal-
vägen mellan Älvängen och 
Skepplanda.

Grundidén med en ny han-

delsplats för sällanköpsvaror 
i Svenstorp har inte svalnat 
hos kommunledningen.

– Nej, denna typ av pro-
cesser tar tid. Allum i Partille 
tog tio år längre än förväntat, 
men är samtidigt ett jätte-
bra exempel på satsningar 
som har lyckats. Det gäller 

bara att göra handelsplatsen 
tillräckligt attraktiv för kun-
derna. De handlar ju, fast 
utanför Ale. Det måste vi 
försöka ändra på, menar Stig 
Fredriksson.

Optionsavtalet med Ittur 
Progressum blev aldrig mer 
än ett avtal.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Itturs planer på handelsplatsen Svenstorp i norra Älvängen är historia, men kommunledningen har passat bollen vidare och 
det finns enligt kommundirektör Stig Fredriksson ett intresse att förverkliga idén med ett köpcentrum där sällanköp ska be-
tonas.

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Vårnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Svenstorp bollas vidareSvenstorp bollas vidare
– Optionsavtalet med Ittur Progressum har upphört

ALE. Precis som 2008 var 
det flest frågor kring heme-
lektronik, följt av frågor kring 
boende och bilar, som alebor-
na hörde av sig om till Konsu-
ment Göteborg under 2009. 
Kontakterna i Konsument 
Göteborgs rådgivning ökade 
totalt sett med 12,2 % jäm-
fört med 2008 och är nu uppe 
i närmare 17 000.

Klagomålen har minskat 
i hemelektronikbranschen, 
för en kedja med hela 40 %. 
Nätverket med hemelektro-
nikkedjorna och utbildning-
ar för butikerna har uppen-
barligen haft effekt.

Tummen ned gör Konsu-
ment Göteborg för de före-
tag som sysslar med tvivelak-
tiga affärsmetoder på nätet. 
Konsumenterna luras att göra 
tester och värderingar i tron 
att det är gratis för att sedan 
råka ut för att betala orimli-
ga summor.

Problemen med hant-
verkstjänsterna fortsätter 
och ökade under fjolåret med 
drygt 30 %.

JONAS ANDERSSON

Flest frågor kring 
hemelektronik


