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Ann-Christin Ahl Nilsson, familjejurist hos Handelsbanken.

Handelsbanken testade nytt grepp
ÄLVÄNGEN. Handels-
banken testade i tis-
dags ett nytt grepp.

Istället för klassisk 
bankinformation bjöd 
kontoret i Älvängen in 
till ett framtidssemina-
rium.

Det blev en välbesökt 
och lärorik kväll.

Samhällsbyggnadschef, Len-
nart Nilsson och kommun-
direktör, Stig Fredriks-
son, föredrog för Ale kom-
muns räkning om hur orten 
Älvängen ska utvecklas. Det 
handlade om både de cen-
trala delarna med nya affärs-
möjligheter och det planera-
de bostadsområdet i Krono-
gården.

– Älvängen går liksom 
övriga orter i Ale kommun en 
spännande framtid till mötes. 
I strategisk plan är dessutom 
Älvängen och Nödinge utmå-
lade som centralorter, där den 
stora expansionen är tänkt att 
ske, sa Lennart Nilsson inled-
ningsvis.

Handelsplats Älväng-
en som presenterades i en 
annons i lokaltidningen kom 
på tal.

– Det är en idéskiss och 
inget förslag som har anta-
gits, men vi tycker från kom-
munledningens sida att det 
ser attraktivt ut och skulle 
kunna vara ett trevligt sätt 
att bjuda in besökarna på. 
Det kommer att ligga väl syn-

ligt från avfarten till centrum, 
svarade Lennart Nilsson dip-
lomatiskt.

Att entreprenören Bengt 
Bengtssons projekt skulle 
bromsa kommunens planer 
på ett köpcentrum i Svenstorp 
för så kallad sällanköpshandel 
stämmer inte.

– Nej, vi jobbar med en ny 
intressent för Svenstorp ef-
tersom Ittur fick problem i 
finanskrisen. Vi jobbar också 
med att kunna förverkliga re-
secentrumet i Älvängen, men 
finansieringen är inte klar än.

I centrum planeras nya bo-
städer.

– Detaljplanearbetet 
startar nu för området vid 
Ängabo. Där hoppas vi kunna 
bereda plats för en byggna-
tion med ett 30-tal lägenhe-

ter. Det vore kul om vi kunde 
fortsätta i samma stil som vid 
bankhuset mitt emot Ica, 
menade Lennart Nilsson.

Handelsbanken hade 
också bjudit in familjejuris-
ten, Ann-Christin Ahl Nils-
son, som pratade om sambo-
avtal, giftorätt, testamenten 
och om vem som ärver vem.

– Det blev ett mycket bra 
samtal där åhörarnas frågor 
hamnade i fokus. Sambolagen 
är inte alla bekanta med och 
inte heller vad som händer i 
nya familjekonstellationer, sa 
en nöjd bankchef, Deborah 
Moberg, efter kvällen.

– Framtidsseminarium fyllde Älvängens Folkets Hus
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Märk bidraget
"Moldavien"

En fluga 
gör ingen 
sommar!

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever 
många barn under extremt svåra förhållanden. 
Rinnande vatten och avlopp är ingen självklarhet. 
De mest utsatta försöker Budesti kommun erbjuda 
ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge 
dem framtidstro, god mat, roliga aktiviteter – kort 
och gott – en sommar att minnas.

Förra året saknades ekonomiska resurser och då 
stod hoppet till oss i Ale kommun. Vi genomförde 
en insamling som gav över 100 fattiga barn en 
hjälpande hand. Lägerverksamheten är ett sätt 
för socialarbetare i Budesti att kartlägga barnens 
behov och familjeförhållanden. Nu är behovet 
större än någonsin. Förra årets läger var som 
vanligt en betydelsefull insats, men en fluga gör 
ingen sommar...

I år blir det inget läger om inte vi hjälper till. 
Från förra årets insamling har resterande belopp 
avsatts för att bistå även 2010, men pengarna 
räcker inte. Efter generösa bidrag i samband med 
den inställda Elviskonserten återstår cirka 30 000 
kronor att samla in. Kan du bidra? 
Insamlingen pågår till och med 27 maj 2010.

Deborah Moberg och Ulrka Björklund från Handelsbanken i 
Älvängen gav lite kloka råd när det gäller bolån.


