
ÄLVÄNGEN. I förra 
veckan presente-
rade Aledemokraterna 
entreprenören Bengt 
Bengtssons förslag till 
en ny handelsplats i 
Älvängen.

Det skedde i en 
annons och sedan 
öppet under Älvängens 
vårmarknad.

Handlingen väckte 
många frågor.

BanaVäg i Väst har under 
flera år försökt komma över-
ens med fastighetsägaren, 
Bengt Bengtsson, angåen-
de dennes lokaler på norra 
Torget i Älvängen. Än så 
länge har man inte nått fram 
till en definitiv överenskom-
melse, men i förra veckan 
kunde Aledemokraterna pre-
sentera det förslag som Bengt 
Bengtsson jobbar för att få 
etablera.

– Vi fick chansen att of-
fentliggöra planerna för att 
vi hela tiden har varit posi-
tivt inställda till hans idéer. 
Det var också den uppfatt-
ning som många marknads-
besökare hade idag, säger Jan 
A Pressfeldt, Aledemokra-
ternas starke man.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 

konstaterar att mycket åter-
står innan förslaget kan bli 
verklighet.

Rätt ordning
– För det första vill jag säga 
att det är roligt att någon vill 
göra något i Älvängen, men 
vi måste ta allt i rätt ordning.  
Det finns inget officiellt för-
slag som har inkommit till Ale 
kommun. Av de handling-
ar som vi har fått presenterat 
för oss har vi kunnat notera 
att det kommer att krävas 
en detaljplaneändring, ef-
tersom den föreslagna bygg-
nationen bland annat är för 
hög. En sådan process kan ta 
tid. Kommunen har däremot 
medverkat till att rondellen 
vid Netto får ett annat läge 
som gör att vi slipper intrång-
et i den butiken, säger Jarl 
Karlsson och skickar samti-
digt iväg en passning.

– Vi hade kunnat vara be-
tydligt längre fram om några 
av alla överklaganden hade 
uteblivit.

Stor pusselbit
En stor pusselbit återstår och 
det gäller den ekonomiska 
uppgörelsen mellan BanaVäg 
i Väst och Bengt Bengtsson.

– Det pågår en slutför-
handling och jag är övertygad 

om att parterna nu kommer 
överens, säger Jan A Press-
feldt.

Jarl Karlsson har en annan 
inställning.

– Jag har slutat tro någon-
ting. Jag vill se papprena på 
bordet först. Sedan får vi nog 
utgå från att en ny handels-
plats i Älvängen tar minst två 

till tre år att etablera. Du kan 
inte bara bygga en fastighet, 
du måste fylla den med inne-
håll också, menar han.

Förslaget innebär att nu-
varande Willys byggs ihop 
med tidigare Samhallhuset 
och får en ny fasad. Totalt 
skapas 6500 kvm affärsy-
ta i markplan och ytterliga-

re 1000 kvm i ett övre 
plan. Närmare 400 par-
keringsplatser utlovas 
också.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  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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Mycket oklart runt nytt köpcentrum

Entreprenören Bengt Bengtsson har tillsammans med sina arkitekter och företagsutvecklare jobbat fram ett mycket attraktivt förslag till ombyggnad av hela det Norra Torget i Älvängen. Grundidén är att de nuva-rande båda byggnaderna som bland annat inrymmer Alebaren och Platt-Johan rivs för att ge plats åt en ny infart till Älvängen Centrum. Nuvarande affärsbygg-naden som inrymmer bland annat Willys byggs ihop med före detta Samhall-byggnaden och vidare norrut. Hela byggnaden får ett nytt, fräscht utseende med en stor inbjudande entré mot E45.
Ett nytt, modernt köpcentrum skapas med 6500 kvm affärsyta i markplan och ytterligare 1000 kvm i ett andra plan. Närmare 400 parkeringsplatser byggs i direkt anslutning till butikerna. Förslaget innebär också att Netto slipper riva och bygga nytt med stora kost-nadsbesparingar för BanaVäg i Väst. Större delen av affärsytorna är redan preliminärt bokade av stora aktörer inom dagligvaruhanden. Älvängenborna ska inte längre behöva åka till Backaplan för att stor-handla.

Här är vårt nya köpcentrum!Här är vårt nya köpcentrum!
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Välkommen att ta 
del av förslaget på 

Vårmarknaden i 
Älvängen!

Jan A Pressfeldt, partiledare

För Ale – i tiden!

www.aledemokraterna.se

Fasad mot E45.Fasad mot E45.

Förslaget har presenterats för kommunledningen i Ale.

– Etableringen i Älvängen 
kan komma att ta tid

Aledemokraternas Jan A Pressfeldt visar upp förslaget för en ny handelsplats i norra 
Älvängen. Kent Gustafsson, Nol, och Roland Jacobsson, Hålanda, tittar intresserat.

Faksimil vecka 16, 2010. Alede-mokraternas annons.


