
Om åtta månader ser 
de ljuset i tunneln. 
Fokus Företag har hälsat på 
inne i Kattleberg.
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 Kungälv och 
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För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97�
Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
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Lör 9-13

Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Alltid gratis undersökning 
och nöjd kund-garanti! 

Läs mer på:
www.inlaggsmakaren.se

Per Karlsson - ortopedskotekniker
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Som vanligt tillhör ar-
betet med närings-
livsbilagan, Fokus 

Företag, årets höjdpunk-
ter om man får kalla hän-
delser inom jobbet för det? 
Det är faktiskt på ren svens-
ka "skitskoj". Du träffar ge-
nuina yrkesmän på de mest 
fascinerande arbetsplat-
ser. Denna gång är det svårt 
att hitta något som slår be-
söket hos tunnelbyggarna i 
Kattleberg. Min syo måste 
ha glömt att berätta om det 
yrket för annars hade jag 
nog borrat i berg nu. Käns-
lan inne i det mörka berget 
var både trygg och spännan-
de. Jag förstår byggledaren, 
Olof Kallin, som tycker att 
historien om äventyraren 
Columbus är överdriven. 
Han menar istället att tun-
nelbyggarna är privilegie-
rade. "Vi tar oss alltid fram 
till platser där ingen någon-

sin har varit. När vi spräng-
er oss in i ett berg är vi först på 
plats. Det är ett privilegium". 
Snacka om att gilla sitt jobb. 
Det verkar också vara som 
om man i skydd av mörk-
ret och i bergets trånga vrå 
hittar balans. Olof Kallin 
åker hem till Sundsvall och 
tar hand om ett antal Al-
packor (kameldjur). Det 
tror jag inte man gör efter 
en vecka på bandet. Jag tror 
det finns någon form av 
magi i att arbeta i berg och 
nere i gruvor. Jag tror inte 
man tänker på eventuella 
risker. Jag fick känslan av att 
det i själva verket är en väl-
digt trygg arbetsplats. Det 
finns inte så mycket som kan 
störa inne i ett berg. Tänk 
alla stressmoment som vi 
dagligen brottas med på ett 
kontor. Jag hade gjort vad 
som helst för att komma 
bort från dem, men det är 

tveksamt om jag hinner lära 
om...

Till våren får vi nog fun-
dera på om vi ska ge ut 
någon näringslivstidning, 
då stundar nämligen återi-
gen Alemässan. I samband 
med den producerar vi alltid 
en mässtidning och den går 
hand i hand med Fokus Fö-
retags inriktning. Alemässan 
2011 har alla möjligheter 
att bli något alldeles extra. 
Första året, 2008, var bra, 
men det fanns en del detal-
jer att förbättra. Det är jag 
helt övertygad om att man 
kommer att göra nu och då 
kan det bli en riktig höjdare. 

Intresset för Ale kommun 
ökar ju i takt med att väg 
och järnväg färdigställs. Ale-
mässan landar dryga 18 må-
nader före invigningen. Kan 
det bli mycket bättre?

Bostadsexploatering-
en går snart in i en spän-

nande fas. Det kommer om 
alla projekt ska förverkligas 
samtidigt i Ale att byggas 
på nästan samtliga orter. I 
Älvängen väntar stora Kro-
nogården, i Nol-Alafors har 
vi Brandsbobergen, i Nö-
dinge Ale Höjd och södra 
Backa, i Surte-Bohus har vi 
Potatisåkern, Bohus Skan-
sar och Keillers Damm. Sist 
men inte minst så har vi två 
torn signerade Olle Skog-
lund som ska byggas i cen-
trala Surte om allt går i lås – 
dessutom kan Fokus Företag 
som enda tidning exklusivt 
avslöja att samme Skoglund 
har idéer om en skyskrapa 
på den tidigare Shelltomten. 

Var? I Surte så klart! 
Det blir ett höjdar-
samhälle på sikt.

Exklusiva nyheter i Fokus

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö
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Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

Fokus Företag ges ut till alla hushåll i 
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Lilla Edet.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 

Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Per-Anders Klöversjö, Björn Amneskog, 
Sofia Hagström, Susanne Eriksson.

Marknad:
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Annonsmottagning
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Upplaga & läsare
Fokus Företag trycks i 20 000 ex och har 
cirka 57 000 läsare. 

Tryck
Bold Printing Borås 2010.
Ett miljöcertifierat tryckeri.
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Distribution
SDR (Svensk direktreklam)
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Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande 
är förbjudet.

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälanMer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

”På västfronten alltid något nytt”
Vi har bjudit in Västsvenska Industri- och 
handelskammarens mycket dynamiske vd Johan 
Trouvé till en mycket intressant kväll med allt från 
vad som händer i världen, regionen och till Ales 
företag, en kväll du inte får missa!

Som vd är hans uppdrag är att fortsätta att utveckla 
handelskammaren som den samlande kraften för det 
västsvenska näringslivet.
Uppdraget är att skapa förutsättningar för företagen 
att göra fler och bättre affärer.

Vill du veta mer om Johan, titta gärna på hans blogg ”På västfronten alltid 
något nytt”, www.johantrouve.wordpress.com
 
Vi tänker oss också en del av programmet som work-shop där du tillsammans 
med andra Aleföretagare aktivt diskuterar aktuella företagarfrågor.

Alemässan 2011  
Jerry Brattåsen Ale Utveckling

Du träffar också ledande 
Ale-politiker 
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i Ale

Inbjuder till

Onsdag 27 oktober kl 18-21
Plats: Ale Gymnasium / Musiksalen

Programvärd: Ale Utveckling

Ta med visitkort och knyt nya affärskontakter!

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen • Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi säljer och arbetar med 
alla typer av material

REPARATION / SERVICE

VÄGGAR INDUSTRIAKUSTIK

INSTALLATIONSGOLV

ARMATURERINNERTAK

Vi hälsar alla kunder välkomna till 
specialföretaget för...

Älvvägen 8 • 446 37 ÄlvängenTel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18
E-post: hasse@3-stadsakustik.se
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Som vanligt tillhör ar-
betet med närings-
livsbilagan, Fokus 

Företag, årets höjdpunk-
ter om man får kalla hän-
delser inom jobbet för det? 
Det är faktiskt på ren svens-
ka "skitskoj". Du träffar ge-
nuina yrkesmän på de mest 
fascinerande arbetsplat-
ser. Denna gång är det svårt 
att hitta något som slår be-
söket hos tunnelbyggarna i 
Kattleberg. Min syo måste 
ha glömt att berätta om det 
yrket för annars hade jag 
nog borrat i berg nu. Käns-
lan inne i det mörka berget 
var både trygg och spännan-
de. Jag förstår byggledaren, 
Olof Kallin, som tycker att 
historien om äventyraren 
Columbus är överdriven. 
Han menar istället att tun-
nelbyggarna är privilegie-
rade. "Vi tar oss alltid fram 
till platser där ingen någon-

sin har varit. När vi spräng-
er oss in i ett berg är vi först på 
plats. Det är ett privilegium". 
Snacka om att gilla sitt jobb. 
Det verkar också vara som 
om man i skydd av mörk-
ret och i bergets trånga vrå 
hittar balans. Olof Kallin 
åker hem till Sundsvall och 
tar hand om ett antal Al-
packor (kameldjur). Det 
tror jag inte man gör efter 
en vecka på bandet. Jag tror 
det finns någon form av 
magi i att arbeta i berg och 
nere i gruvor. Jag tror inte 
man tänker på eventuella 
risker. Jag fick känslan av att 
det i själva verket är en väl-
digt trygg arbetsplats. Det 
finns inte så mycket som kan 
störa inne i ett berg. Tänk 
alla stressmoment som vi 
dagligen brottas med på ett 
kontor. Jag hade gjort vad 
som helst för att komma 
bort från dem, men det är 

tveksamt om jag hinner lära 
om...

Till våren får vi nog fun-
dera på om vi ska ge ut 
någon näringslivstidning, 
då stundar nämligen återi-
gen Alemässan. I samband 
med den producerar vi alltid 
en mässtidning och den går 
hand i hand med Fokus Fö-
retags inriktning. Alemässan 
2011 har alla möjligheter 
att bli något alldeles extra. 
Första året, 2008, var bra, 
men det fanns en del detal-
jer att förbättra. Det är jag 
helt övertygad om att man 
kommer att göra nu och då 
kan det bli en riktig höjdare. 

Intresset för Ale kommun 
ökar ju i takt med att väg 
och järnväg färdigställs. Ale-
mässan landar dryga 18 må-
nader före invigningen. Kan 
det bli mycket bättre?

Bostadsexploatering-
en går snart in i en spän-

nande fas. Det kommer om 
alla projekt ska förverkligas 
samtidigt i Ale att byggas 
på nästan samtliga orter. I 
Älvängen väntar stora Kro-
nogården, i Nol-Alafors har 
vi Brandsbobergen, i Nö-
dinge Ale Höjd och södra 
Backa, i Surte-Bohus har vi 
Potatisåkern, Bohus Skan-
sar och Keillers Damm. Sist 
men inte minst så har vi två 
torn signerade Olle Skog-
lund som ska byggas i cen-
trala Surte om allt går i lås – 
dessutom kan Fokus Företag 
som enda tidning exklusivt 
avslöja att samme Skoglund 
har idéer om en skyskrapa 
på den tidigare Shelltomten. 

Var? I Surte så klart! 
Det blir ett höjdar-
samhälle på sikt.
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SURTE. Krutröken 
har knappt lagt sig 
efter Olle Skoglunds 
senaste vision om ett 
12-våningshus i cen-
trala Surte innan han 
skjuter iväg nästa 
vilda idé.

En skyskrapa på 
den tidigare Shell-
tomten!

– Jag vet inte 
ens vem som äger 
marken, men jag ser 
en enorm potential 
för området och 
jag bjuder gärna på 
en idéskiss, säger 
Surtes starke man.

Surte Circle Tower, Surte 
Square Tower och nu – 
Shellskrapan. Arkitekten 
Olle Skoglund har vaknat 
till liv. Den stora infra-
strukturutbyggnaden som 
nu är inne i ett intensivt 
skede har väckt den krea-
tiva ådran.

– Vi måste ta vara på 
alla möjligheter som pen-
deltåget skapar. Efter 
presentationen av Surte 
Square Tower har jag inte 
hört en enda person som 
är emot projektet. Det 
känns som att jag har hela 
samhället i ryggen. Med 
tanke på behovet av att-
raktiva bostäder i närhe-

ten av Göteborg och den 
nödvändiga tillväxten i 
Ale kommun kan jag inte 
tänka mig att någon vill 
stoppa byggnationen i 
centrum, säger Olle Skog-
lund.

I samma veva offent-
liggör samhällsbyggaren 
exklusivt för lokaltid-
ningen en innovativ lös-
ning för att snygga upp 
bilden av Surte, utveckla 
centrumområdet, utöka 
antalet bostäder nära pen-
deln och erbjuda något 
unikt i den gamla bruks-
orten.

– När den nuvarande 
infarten i Surte centrum 
stängs och den nya vägen 
flyttas väster ut frigörs 
ett stort område vid den 
gamla Shellmacken. Här 
tänker jag mig att en 
skrapa ska skjuta i höjden 
och den naturliga frågan 
i framtiden blir således; 
"Varför är alla hus höga 
i Surte centrum?" Svaret 
är då enkelt. Människor 
kommer att vilja bo där. 
Det blir nära till service, 
butiker och kommuni-
kationer som på ett par 
minuter transporterar dig 
till storstadens alla möj-
ligheter, säger Olle Skog-
lund.

Han är dock noga med 

att understryka att just 
detta utspel är mest att 
beteckna som en vision.

– Jag vet inte ens vem 
som äger marken, än 
mindre vad planen säger. 
Däremot vet jag att om 
viljan bara finns är inget 
omöjligt. Det kan säkert 
räcka även i detta fall med 
en enkel planändring. 

Återstår att se om någon 
är sugen på att ta tag i 
genomförandet. Det är 
självklart ett projekt som 
kräver en del muskler, 
säger Olle Skoglund.

I en mer detaljerad 
vision ser han butiker och 
gärna en gourmérestau-
rang i bottenplan samt 
fina utrymmen för ortens 

banker. Ett par våningar 
med kontor och reste-
rande plan ska ämnas åt 
boende.

Tveklöst spännande att 
se vilket av höjdarprojek-
ten som förverkligas först.

Skoglund har fler högtflygande planer 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Olle Skoglund presenterar exklusivt för 
lokaltidningen sin vision för Shelltom-
ten. Självklart är det ännu en byggnation 
som skjuter i höjden – en Shellskrapa helt 
enkelt.

Shellskrapan såsom Olle Skoglund ser den. Entréplan för butiker, restaurang och 
banker. Ett par plan för kontor och resten till bostäder.

– Shellskrapan nästa vilda idé!

LE KOMMUNA

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt pågår i Ale kommun. 
Trafikverket bygger en fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan. 

Utbyggnaden gör Ale kommun till en attraktiv kommun för såväl 
boende som företagsetableringar. 

En bra tillgänglighet, attraktiva boenden, väl utbyggd offentlig och 
kommersiell service gör Ale till framtidens kommun. 

Här skapas nya verksamhetsområden i omedelbar anslutning till 
väg och järnväg.

Dubbelspårig järnväg, fyrfältsväg 
och en ny lokalväg.

Den utbyggda infrastrukturen i 
Ale ger kommunen en ny modern 
och attraktiv gestaltning. 

Med fem pendeltågstationer blir 
Ale en ännu starkare del av Göte-
borg. Allt ska vara klart 2012.

Vill du veta mer om Ale kommun och näringslivets möjligheter?
Kontakta:

Jerry Brattåsen
Näringslivschef

0704-320 277
jerry.brattasen@ale.se

www.ale.se

Välkommen till framtiden!



Fokus Företag fick följa med 
in i Kattleberg, där ett inten-
sivt arbete pågår alla dagar 
i veckan, varav dygnet runt 
i fem dagar. Tunnelbygge 
genom berg är engageran-
de, men för gemene man en 
tämligen obegriplig företeel-
se. Trots 40 års erfarenhet av 
arbete i gruva och med tunn-
lar fascinerar det även bygg-
ledaren Olof Kallin.

– Det unika är att varje 
gång du spränger dig in i ett 
berg så når du en plats där 
ingen tidigare har varit. Det 
är ett privilegium att få vara 
först. Columbus kom alltid 
till platser som andra redan 
upptäckt. Som tunnelbyggare 
är du nummer ett, säger han 
med viss stolthet i rösten.

I december 2009 inleddes 
sprängningsarbetet och fort-
sätter allt att gå enligt plan 
går det att se ljuset genom 
tunneln i Kattleberg i juli 
nästa år. Det är ett impone-
rande arbete med en väl ut-
vecklad teknik som totalt sys-
selsätter 100 personer på hela 
delsträckan. Att som lekman 
försöka förstå hur en tunnel 
förverkligas är nästintill 
omöjligt.

Som tv-spel
– Idag är det inte så svårt att 
bygga tunnlar. Allt styrs med 
hjälp av datorer. Det är nästan 
bättre att rycka tag i en 14-
åring som har spelat mycket 
tv-spel än att anlita oss berg-
sexperter, säger Olof Kallin 
och ler.

40 meter in i Kattleberg är 
det mörkt och fuktigt, men 
enligt Kallin är arbetsmiljön 
inget särskilt unikt.

– Nej, då är det värre i norr. 
Det är mörkt när du åker ner 
i gruvan och mörkt när du 
kommer upp. Det är skill-

nad på att vara 40 meter ner i 
berget eller 800 meter…

Det förinjekteras, borras, 
laddas, sprängs, skrotas och 
lastas. Den borr som är på 
bilden borrar hål för förinjek-
teringen. Den gör 38 hål och 
varje hål är 24 meter långt. 
Dessa hål fylls med cement 
för att täta sprickor i berget. 
När man sedan borrar hålen 
för sprängämnet är det 207 
hål och varje hål är 6,3 meter 
långt.

– Själva sprängningen sker 
sedan i en styrd ordningsföljd 
för att begränsa effekterna 

och vara så skonsamt som 
möjligt mot det omgivande 
berget, säger Olof Kallin.

Säkerhetsarbetet är nog-
grant, ett av momenten kallas 
för skrotning. Manuellt in-
spekterar man berget för att 
se om det finns lösa stenar. 
Dessa tas bort och berget be-
tongsprutas där det behövs.

– Det är en viktig åtgärd. 
Många olyckor förebyggs 
genom att besiktiga tunnelns 
tak och väggar noga, säger 
Olof Kallin – erfarenheten 
själv.

Förutom en 1,8 km lång 
tågtunnel byggs 600 meter 
parallelltunnel och 450 meter 
servicetunnel för att nå maxi-
mal säkerhet och för att klara 
framtida underhållsarbeten. 

Från tunnelns centrum arbe-
tar man både norrut och sö-
derut. Inom kort inleds även 
sprängningsarbetet söderi-
från.

– Vi rör oss med en has-
tighet av cirka 20-25 meter i 
veckan åt varje håll och följer 
vår tidplan perfekt, berättar 
Olof Kallin.

1 miljon ton berg kommer 
att ha forslats ut från Kattle-
berg. Det motsvarar 25 000 
turer med dumpersfordon. 
Arbetena utförs av Peab och 
Veidekke. Kostnaden för 
mark- och tunnelentreprena-
den är 540 miljoner kronor, 
varav omkring hälften är tun-
nelns kostnad.

Att borra och spränga i 
berg är inte alltid så förut-

sägbart. Det kan vara svårt 
att kalkylera, men än så 
länge är vi nöjda, säger Malin 
Odenstedt Lindhe, projekt-
ledare.

När tunneln är klar till 

sommaren återstår ett års 
arbete med bland annat spår-
läggning.
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Vi samarbetar med 
alla förekommande 
försäkringsbolag 
inom bilskador.

Vi ombesörjer även 
AC-kontroll samt däck.

Välkomna!
Joakim & Kent

Full fart i Kattleberg – en tunnel blir till

KATTLEBERG. 40 meter in i Kattleberg hittar vi just nu kommunens mest fascinerande arbetsplats.
Det nattsvarta mörkret fyller tillsammans med ljudet från den fyrarmade bergsborren det trånga bergsrummet.

För att möjliggöra den 1,8 km långa tågtunneln genom Kattleberg borras och schaktas 1 miljon ton berg bort.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

MTT I TUNNELN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Niklas Karlsson i hytten vari-
från tunnelborren styrs.

Ett precisionsjobb. Data-
styrd laser ser till att borret 
hamnar rätt.

Fokus Företag fick följa med in i Kattle-
bergstunneln. I juli ska man förhoppnings-
vis vara igenom. Tunneln blir 1,8 km lång 
och hela etappen landar på 1,1 miljarder.

1 miljon ton berg körs ut från Kattleberg, det motsvarar 
25 000 turer med dumpersfordon.

Olof Kallin är byggledare för Kattlebergstunneln. I 37 år har 
han jobbat med tunnlar och i gruvor, vilket betyder att han 
har tillbringat nästan lika mycket tid under jord som ovan....



Fokus Företag fick följa med 
in i Kattleberg, där ett inten-
sivt arbete pågår alla dagar 
i veckan, varav dygnet runt 
i fem dagar. Tunnelbygge 
genom berg är engageran-
de, men för gemene man en 
tämligen obegriplig företeel-
se. Trots 40 års erfarenhet av 
arbete i gruva och med tunn-
lar fascinerar det även bygg-
ledaren Olof Kallin.
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gång du spränger dig in i ett 
berg så når du en plats där 
ingen tidigare har varit. Det 
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först. Columbus kom alltid 
till platser som andra redan 
upptäckt. Som tunnelbyggare 
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bygga tunnlar. Allt styrs med 
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i gruvan och mörkt när du 
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tågtunnel byggs 600 meter 
parallelltunnel och 450 meter 
servicetunnel för att nå maxi-
mal säkerhet och för att klara 
framtida underhållsarbeten. 

Från tunnelns centrum arbe-
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berg. Det motsvarar 25 000 
turer med dumpersfordon. 
Arbetena utförs av Peab och 
Veidekke. Kostnaden för 
mark- och tunnelentreprena-
den är 540 miljoner kronor, 
varav omkring hälften är tun-
nelns kostnad.

Att borra och spränga i 
berg är inte alltid så förut-

sägbart. Det kan vara svårt 
att kalkylera, men än så 
länge är vi nöjda, säger Malin 
Odenstedt Lindhe, projekt-
ledare.

När tunneln är klar till 

sommaren återstår ett års 
arbete med bland annat spår-
läggning.
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BOHUS. Kropp & själ, 
idrott, hälsa och frisk-
vård.

Det är utgångspunk-
terna i den profil som 
Alebyggen håller på att 
skapa för Bohus Cen-
trum.

– Vi har kommit en 
bra bit på väg, konsta-
terar Alebyggens vd, 
Lars-Ove Hellman.

Sedan Alebyggen förvärvade 
Bohus Centrum av Balder i 
april förra året har det skett 
en förändring av anlägg-
ningen.

– Helt och rent är ledor-
den. Allt överskott förs över 
till kontot för underhålls-
arbete. Huset ligger i ett 
eget bolag och lever således 
ett eget ekonomiskt liv. Det 
betyder att centrumanlägg-
ningen står på egna ben. Det 
finns skäl för styrelsen att 
ha det på det viset, förklarar 
Lars-Ove Hellman.

Skadegörelsen har i det 
närmaste upphört, däremot 
vittnar ortsborna om en upp-
levd otrygghet i och runt 
centrumfastigheten.

– Vi vet att ungdomar 
uppehåller sig i centrum och 
ibland uppträder stökigt. 
Temporärt kan det åtgärdas 
med väktarinsatser, men det 
är ingen långsiktig lösning. 
Bohusborna måste komma 
med egna initiativ, det är 
deras trygghet och livsmiljö 
det handlar om, säger Lars-
Ove Hellman.

Successivt sker också en 
profilomvandling för Bohus 
Centrum, från traditionell 
handelsplats till ett centra 
med tydlig hälsoprofil.

– Som attraktiv handels-
plats för allmänna och dag-
liga behov kommer Bohus 
Centrum aldrig att kunna 
återuppstå. Anläggningen är 
byggd 1973 och motsvarade 
den tidens förväntningar 
och den tidens handel, säger 
Lars-Ove Hellman och syftar 
till de starka handelsetable-
ringar som tar köpkraften 
från Bohus.

– Kungälv, Ale Torg, 
Bäckebol och det så kallade 
Göfabområdet som växer är 
alla starka etableringar inom 
detaljhandelssegment, beto-
nar Hellman.

Att kropp & själ, idrott, 
hälsa och friskvård valts som 
ledord i utvecklingen av nya 
Bohus Centrum faller sig 
naturligt enligt Lars-Ove 
Hellman.

– Ale Arena och hela Jen-
nylundsområdet, i direkt 
anslutning till Vättlefjäll, 
saknar motsvarighet i den 
här kommunen. Lägg därtill 
den nya idrottshallen i Bohus 
så förstärks profilen ytterli-
gare.

Flera etablerade verk-
samheter inom hälsogebitet 
finns redan i centrumhuset, 
däribland vårdcentral, folk-
tandvård, mödravård och 
sjukgymnastik.

– På senare tid har det 
också tillförts ytterligare en 
vårdcentral samt fotvård, 
manikyr och pedikyr. Vi 
har också gjort klart med 
ett apotek som kommer att 
öppna innan årsskiftet, berät-
tar Lars-Ove Hellman.

– Jag tycker att vi har 
kommit en bra bit på väg, 
men det krävs målmedveten-
het och hårt arbete under 
många år framöver. En bra 
livsmedelsbutik kommer det 
alltid att finnas behov av, 
sedan gäller det att hitta rätt 
komplement.

Finns det någon dröm-
etablering?

– I visionen för Bohus 
Centrum så ser jag en sport-
affär med inriktning på fri-
luftsliv, exempelvis cykel, 
fiske och så vidare. Det finns 
en stor lokal i källarplan som 
skulle passa utmärkt för just 
detta ändamål, avslutar Lars-
Ove Hellman.

Bohus Centrum är på god väg att få en ny image där verksamheter inom kropp & själ, idrott, 
hälsa och friskvård breder ut sig.

– Medveten satsning av Alebyggen

Bohus Centrums hälsoprofil blir allt tydligare
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Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALAFORS. Stefan 
Brandt är ny vd på Ale 
Elförening.

Han efterträder Lars 
Kjellberg, som slu-
tade sin anställning i 
somras.

– Jag kände direkt att 
det här var rätt, säger 
Stefan till lokaltid-
ningen.

Stefan Brandt är född och 
uppväxt i Östergötland. Han 
flyttade från Motala till Lin-
köping i 20-årsåldern. Det är 
också där som han har bott 
och verkat stora delar av sitt 
liv, men västkusten är inga-
lunda någon ny bekantskap 
för honom.

– Jag började min karriär 
som driftledare vid Tekniska 
Verken, Elverket, i Linkö-
ping 1977. 1984 flyttade jag 

till Kungsbacka där jag arbe-
tade som driftingenjör på 
elnätssidan. Mellan 1992 och 
1997 var jag på moderbola-
get Skandinaviska Elverk, 
också i Kungsbacka. Där 
arbetade jag med elproduk-
tionsplanering och elhandel, 
berättar Stefan Brandt och 
fortsätter:

– Skandinaviska Elverk 
blev uppköpt av Gullspångs 
Kraft och jag var i Örebro 
i två år till det blev dags för 
nästa förändring. Min första 
formella chefsbefattning 
kom i samband med att Gull-
spång Kraft och Stockholm 
Energi gick ihop 1999 för att 
bilda Birka Energi. Där blev 
jag chef för elproduktions-
planering och elhandel med 
stationering i Stockholm.

Fortum kom in i bilden 
2002 i och med att man 

köpte Birkakoncernen.
– Jag har haft olika chefs-

roller inom Fortum, särskilt 
starkt fokus på vattenkraft. 
Min senaste chefsroll var 
som avdelningschef på pro-
duktionsbolaget Fortum 
Generation AB. Sedan slutet 
av 90-talet har alltså min 
stationeringsort varit Stock-
holm, säger Stefan Brandt 
som under Fortumåren haft 
personalansvar både i Sve-
rige och i Finland.

– Under senare år har jag 
även varit starkt involverad i 
utvecklingen inom vågkraft-
området, vilket gjort att jag 
är engagerad i styrelsen för 
Centrum för Förnyelsebar 
Energiomvandling vid Upp-
sala Universitetet. Inom cen-
tret forskas det på vindkraft, 
vågkraft och marin ström-
kraft.

Vad fick dig att lämna 
tryggheten i Östergötland 
och bli vd på Ale Elfören-
ing?

– Jag var sugen på att 
återvända till elnätssidan 
och samtidigt jobba på ett 
mindre bolag igen. Jag upp-
täckte annonsen och den till-
talade mig. Ale är en expansiv 
kommun och således händer 
det mycket inom nätområ-
det.

Vad är utmaningen i det 
här arbetet?

– Det är att jobba vidare 
med att utveckla både kund-
värden och medlemsvärden. 
Här är det viktigt att fånga 
upp idéer och möjligheter.

Vad kände du till om Ale 
Elförening innan du kom 
hit?

– Inte mycket, men jag 
har naturligtvis skaffat mig 
information under tiden. 
Bilden som jag fått är att här 
råder ett väldigt bra klimat 
och en god stämning. Opti-
mismen på företaget hänger 
ihop med allt det som händer 
i kommunen. Alla är beredda 
att kavla upp ärmarna och 

göra det som krävs.
Beskriv dig själv som 

ledare?
– Jag tror att jag uppfattas 

som engagerad och kommu-
nikativ. Delaktighet tycker 
jag är viktig. Jag är en dele-
gerande chef, men vet att 
huvudansvaret ändå alltid 
ligger hos mig.

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig just 
nu?

– Inledningsvis handlar 
det om att sätta sig in i arbets-
rutinerna, hur vi jobbar och 
hur vi sköter våra kontak-
ter. Ska det till förändringar 

inom något område så är det 
för att skapa mervärden.

Har du hunnit åka runt i 
Ale kommun?

– Ja, jag har faktiskt varit 
runt lite grann. Jag har 
konstaterat att det är en 
långsmal kommun bestå-
ende av många små orter. 
Omgivningen är väldigt fin 
och infrastruktursutbyggna-
den är naturligtvis påtaglig, 
avslutar Stefan Brandt.

Östgöte som åter tar plats på västkusten
– Stefan Brandt ny vd på Ale Elförening

HOS ALE EL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt är ny vd på Ale Elförening. Han gjorde sin första dag på kontoret i Alafors den 
1 oktober.

STEFAN BRANDT
Ålder: 54.
Bor: I Göteborg, men är skriven i Lin-
köping.
Familj: Gift med Lotta sedan 29 år 
tillbaka, tre söner, en dotter och två 
barnbarn.
Intressen: Allmänt idrottsintresse-
rad. I ungdomsåren spelade jag fot-
boll, ishockey och pingis innan tenni-
sen tog överhand.

Äter helst: Husmanskost.
Lyssnar på: Jag är en fanatiker av 
The Band och Jethro Tull. Winner-
bäck? Han är bra, men det är ingen 
favorit. Ted Gäderstads musik och 
texter gillar jag däremot skarpt. Ted 
var också en väldigt duktig tennis-
spelare som ung. Jag stötte på både 
honom och Björn Borg på tävlingar.
Aktuell: Som ny vd på Ale Elförening.
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tillbaka, tre söner, en dotter och två 
barnbarn.
Intressen: Allmänt idrottsintresse-
rad. I ungdomsåren spelade jag fot-
boll, ishockey och pingis innan tenni-
sen tog överhand.

Äter helst: Husmanskost.
Lyssnar på: Jag är en fanatiker av 
The Band och Jethro Tull. Winner-
bäck? Han är bra, men det är ingen 
favorit. Ted Gäderstads musik och 
texter gillar jag däremot skarpt. Ted 
var också en väldigt duktig tennis-
spelare som ung. Jag stötte på både 
honom och Björn Borg på tävlingar.
Aktuell: Som ny vd på Ale Elförening.
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Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

Crosstrainer • Motionscyklar • Löpband

OKTOBERKAMPANJ!
EXTREM MOTIONSCYKEL XT305
Magnetbroms, 
justerbar sadel
Ord. pris 1.795:-

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se
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Husbilar • Husvagnar  Beg. fr. 25.000:-
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Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, Alvhem•0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15
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EURA INTEGRA 740 EB
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NÖDINGE. Alemässan 
2011 äger rum 6-8 maj 
i Ale Arena.

Entreprenörskap, 
samverkan och kom-
munikation ska prägla 
arrangemanget.

– Ales fortsatta 
expansion blir själv-
fallet också ett givet 
inslag, säger närings-
livschef Jerry Brattå-
sen som gör sin femte 
mässa.

Ramen för Alemässan är sig 
lik, modevisningar, mäss-
brudpar och visioner. Utstäl-
larna kommer från fören-
ingsliv, näringsliv, kommun 
och statliga verk. Projektet 
BanaVäg i Väst kommer 
precis som de senaste mäss-
sorna att vara av stort publikt 
intresse.

– De var först att anmäla 
sig den här gången också. 
Det är ett utmärkt tillfälle för 
dem att informera om aktu-
ella förändringar och pågå-
ende arbeten. Dessutom kan 
de vinna förståelse för varför 
det uppstår trafikstockningar 
och liknande problem. 
Framtidsbilderna om hur bra 
det kommer att bli när allt är 

klart motiverar alltid, menar 
Jerry Brattåsen.

Årets mässkansli kommer 
förutom Brattåsen att bestå 
av hans kollega Lennart 
Svensson samt projektan-
ställda Ellinor Berglund 
och Catharina Jentzell. 
Den sist nämnda var med 
redan förra gången det begav 
sig i Ale Arena, 2008.

– Jag bestämde mig redan 
då att dyker frågan upp 
tänker jag nappa. Efter förra 
mässan samlade jag 
mina intryck 
i en utvärde-
ringspärm. 
I den finns 
alla för-
bättrings-
områden 
m e d . 

Det som känns bra den här 
gången är att vi är ute i bättre 
tid. Sist fick vi uppdraget i 
slutet av januari. Nu är det 
bara oktober och vi kan pla-
nera allt mer noggrant, säger 
hon.

Precis som sist är det 
Catharina Jentzell som 

kommer att sköta 
de flesta av 

företagskontakterna och 
redan i slutet av november 
hoppas man ha de flesta av 
montrarna bokade.

– Det är djungelns lag som 
gäller. Ju tidigare du anmä-
ler dig desto större chans att 
kunna välja en bra monter-
position, marknadsför Jent-
zell.

Ellinor Berglund kom-
mer att vara mässkansliets 
administratör.

– Den första tiden blir det 
mycket jobb med marknads-
föring, bokningar och allmän 
dokumentation. Det passar 
mig bra eftersom jag tidigare 
har jobbat som projektledare 
på en reklambyrå, säger hon.

Även utställarna utvärde-
rade den första mässan i Ale 
Arena. Den främsta kritiken 

riktades mot 
valet av 

mässda-

gar. Det har arrangören lyss-
nat på.

– Nu är det fredag till 
söndag som gäller, allt för 
att passa allmänheten bättre, 
säger Jerry Brattåsen och 
tillägger:

Allmänhetens kväll
– Vi har också lyssnat till 
önskemålet om att kunna 
erbjuda mindre mötesrum 
för seminarium.

Det blir som vanligt en 
utställarkväll med överrask-
ningar och lördagskvällen 
viks för allmänheten.

– Vi jobbar på lite intres-
santa namn. Idén med Ale-
mässan är att besökarna ska 
känna att de har fått en upp-
levelse och det tänker vi se 
förverkliga.

Alemässan är öppen för 
alla företag som idag är aktiva 
på Alemarknaden. Företaget 
behöver således inte vara eta-
blerat i Ale.

Mässkansliet har öppnat
– Arbetet med Alemässan 2011 är igång

Ales mässkansli. Ellinor Berglund, Lennart Svensson, Jerry Brattåsen och Catharina Jentzell.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Norra 
Torget i Älvängen har 
svävat i ovisshet länge.

På ortsutvecklings-
mötet i Älvängen fram-
kom att fastighetsäga-
ren Bengt Bengtsson 
förvärvat den gamla 
Samhallfastigheten.

– Bengtsson har 
ambitionen att försöka 
skapa ett nytt torg, sa 
samhällsbyggnadschef 
Lennart Nilsson.

Ale kommun och Bengt 
Bengtsson är fortfarande inte 
överens om inlösen av fastig-
heten där bland annat Aleba-
ren huserar. Förhandlingar-
na har dragit ut på tiden, men 
förvärvet av Älvängens Indu-
stri & Utvecklings lokaler 
(tidigare Samhall) lär vara en 
dellösning. Bengt Bengtsson 
avser att skapa tillräcklig yta 

för en större sammanhängan-
de byggnad för att göra plats 
för en galleria.

– Som vi har förstått det har 
Bengt kommit ganska långt i 
sin planering, men det är väl 
de sista turerna med finansiä-
rer och hyresgäster som alltid 
tar tid, sa Lennart Nilsson på 

ortsmötet i Älvängen.
På samma möte informe-

rades om att en ny intres-
sent till Svenstorps planera-
de handelsområde i Älvängen 
har dykt upp. Det framkom 
också att Netto är så positiva 
över sin butiks utveckling att 
de planerar en nybyggnation 

i befintligt läge.
Frågan är naturligtvis hur 

många satsningar det finns 
utrymme för? Vi har förgä-
ves sökt Bengt Bengtsson för 
en kommentar.

I över 100 år har vi byggt pålitliga transportbilar och oavsett dina behov fi nns det en modell 
som passar. Nya Master lastar enorma mängder och går att få i oändligt många varianter. 
Dessutom är den lätt att specialanpassa till din verksamhet. Trafi c är den mångsidiga 

mellan modellen som underlättar dagarna för många hantverkare med sin personbilskomfort. Med Kangoo 
Maxi får du väldigt mycket utrymme för pengarna, och en bil som känns liten när du kör och stor när 
du lastar. LÄS MER OM ALLA VÅRA KOMPLETTA ARBETSPLATSER PÅ FYRA HJUL PÅ WWW.RENAULT.SE 

www.renault.se

ÅF-info

Nya Master pris från 247.200 kr ex. moms eller 2.530 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,3 l/100 km (L2H2 3,5t 2.3 dCi 125hk man motor). CO2-utsläpp: 211 g/km (L2H2, 3,5t, 2.3 dCi 
125hk man motor). Trafi c pris från 215.360 kr ex. moms eller 2.015 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,3 l/100 km (L1H1 2,9t  2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Koldioxidutsläpp CO2: 192 g/
km (L1H1 2,9t 2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Kangoo Maxi pris från 135.600 kr ex. moms eller 1.390 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,3 l/100 km (1.5 dCi 85hk man motor). Koldioxid-

KANGOO MAXI 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

124.700:- (1.275:-/mån*)
ORD. PRIS 135.600:- (1.390:-/MÅN*) EX. MOMS

NYA MASTER 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

216.500:- (2.215:-/mån*)
ORD. PRIS 247.200:- (2.530:-/MÅN*) EX. MOMS

TRAFIC 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

184.500:- (1.885:-/mån*)
ORD. PRIS 215.360:- (2.202:-/MÅN*) EX. MOMS

PÅLITLIGA 
ARBETS KAMRATER 
SEDAN 1901
DET FIRAR VI MED ”HERITAGE” INTRODUKTIONSPRISER

GRAND CONFORT-PAKET                                2.990:- ex. moms.

TRAFIC 
Paketet innehåller smarta funktioner 
som färddator, farthållare, klimat anlägg-
ning och impulsfunktion på fönsterhiss 
förarsida. 

VÄRDE 41.390:-**

KANGOO MAXI
Komfortpaketet ger dig bl.a. luft konditio-
ne ring (AC), radio/CD med ratt reglage, 
färd dator, glasade bakdörrar med värme, 
torkare och spolning. 

VÄRDE 15.910:-**   

MASTER 
Specialanpassa förarmiljön så den 
mer liknar ett mobilt kontor. Utökade 
förvarings utrymmen, färddator, klimat-
anläggning ECC och mycket mer. 

VÄRDE 45.150:-**

** Totalt värde 
Heritage och 
Grand Confort.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30
www.stendahlsbil.se
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0303-20 60 90

BYGG- OCH ARBETSMASKINER
TRÄDGÅRDSMASKINER OCH JORDFRÄSAR
GRÄVMASKINER
PACKNINGSMASKINER
BETONGBEARBETNINGSMASKINER
TORKNINGS- OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR
STÄLLNINGAR OCH ARBETSPLATTFORMAR
JORD- OCH BERGBORRUTRUSTNING
VERKTYG, TILLBEHÖR M.M.

w w w.hyrser vice.nu

Kontakta oss gärna för ett personligt möte!
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SÖKES 
PERSONLIG SERVICETEKNIKER

Lilla Edet
Göteborgsv. 12 

NU VÄXER STENDAHLS BIL!
Därför behöver vi fl er Personliga Servicetekniker. Är du 
intresserad av att jobba på en spännande arbetsplats 
som satsar starkt på servicemarknaden, då ska du söka 
till oss. Läs mer på: www.stendahlsbil.se 

Ett nytt köpcentrum på väg?
– Fortfarande osäkert om Norra Torget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bengt Bengtsson som äger fastigheterna på Norra Torget i Älvängen, däribland Willys, har 
också förvärvat grannfastigheten, Älvängens Industri och Utvecklings lokaler.

Ledig tjänst
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ÄLVÄNGEN. Ale 
kommun har tecknat 
ett nytt optionsavtal 
angående etableringen 
av ett nytt köpcentrum 
i Svenstorp i norra 
Älvängen.

Denna gång är det 
Gotska Fastighets AB 
som får förtroendet 
att försöka förverkliga 
visionen.

– De visade stort 
intresse förra gången 
vi sökte en intressent 
och bad nu att få gå i 
närkamp med området 
på nytt, det blir intres-
sant att höra vad de 
kommer fram till, säger 
kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Gotska Fastighets AB var 
intresserad även 2007 när Ale 
kommun sökte en handelsut-

vecklare till Svenstorp. Då 
valde man att gå vidare med 
Ittur Progressum som senare 
hamnade i ekonomiska svå-
righeter. Itturkoncernen 
med finansmannen Johan 
Hansen i spetsen begär-
des flera gånger i konkurs. 
Därför blev det heller inget 
förnyat optionsavtal, utan 
kommunledningen sökte 
istället en ny partner. Gotska 
Fastighets AB visade sig fort-
farande vara nyfiken på Ale.

Underlag
– Med en ny väg och järnväg 
blir hela älvdalen intressant. 
Handelsutredningarna visar 
också att det finns ett bra 
underlag. Vår idé är att skapa 
ett torg för sällanköp och 
möjligen en större livsmed-
elsbutik. Det senare behöver 
inte vara nödvändigt, då vi 
driver en liknande anlägg-
ning i Karlskoga utan en 
stor matmarknad, säger pro-
jektledare Håkan Olsson, 
Gotska Fastighets AB.

Med ett tidsbestämt 
optionsavtal har företaget nu 
chansen att utreda möjlig-
heterna att förverkliga idén. 
Det görs genom att använda 
alla befintliga kontakter.

– Vi vet vilka etablerings-
strategier som gäller och 
kommer att kontakta de som 
vi tror kan lyckas på lång 
sikt. Vi är på jakt efter den 

optimala mixen. Med rätt 
butiker är vi övertygade om 
att det går att vända de köp-
strömmar som idag flödar ut 
ur kommunen, säger Håkan 
Olsson.

I optionsavtalet som 
undertecknades för en 
månad sedan ges Gotska 
Fastighets AB ensamrät-
ten att fram till 30 juni 2011 
utreda förutsättningarna 
för att etablera ett handels-
område i Svenstorp. Avtalet 
reglerar också tomtpriset 
vid en eventuell byggnation. 
1000 kr/kvm omfattar mark, 
detaljplan och gatukostna-
der. Vatten och avlopp ingår 
ej.

– Vi spekulerar inte och 
tar inga som helst risker. 
Bestämmer vi oss för att gå 
vidare med projektet så har 
vi stabil mark under fötterna, 
hälsar Håkan Olsson som 
säger så här om konkurrens-
situationen:

– Ale Torg är det närmsta 
köpcentrumet, men där finns 
en tydlig profil på detalj-
handel främst kläder. Det 
är inget som stör vår bild 
av Svenstorp. Vi blir ett bra 
komplement till det utbudet.

JULBORD & RESTAURANG
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* exkl. moms & vid gruppbokning om minst 10 personer
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Se mer på www.enresaitiden.se/julresa

Göta bruk ind. omr • Tel 0520-65 35 60 • 0703-678359 • www.alvkanten.se

VARM FRUKOST KL 7-11

Vi erbjuder dessutom komplett  catering för allt som Bröllop, Dop, Fest m.m.

DAGENS KL 11-15

CATERING

RESTAURANG

MATGLÄDJEI NOL

Välkommen önskar Eva 
med personal 
(fd. Tudor Restaurang i Nol) 
Tel: 0303 - 33 29 77

08.30 - 10.00 11.30 - 14.00

Catering med fart, 
matglädje så klart!
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Ring Alfhems Wärdshus på 0303-33 65 70 
eller Backa Säteri på 0303-122 92

Boka bord i tid!
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Frukost • Lunch • Catering

Ny intressent för Svenstorp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så här såg Ittur Progressums idéskiss över Svenstorps handelsområde ut.

GOTSKA
FASTIGHETS AB
Grundat: 2003
Verksamhet: Privatägt handels-
utvecklingsföretag främst inom 
volymhandel. Bygger och förvaltar 
fastigheter tillsammans med väl-
renomerade partners.
Bonusfakta: Gotska Fastighets 
AB har redovisat röda siffror de 
två senaste boksluten om totalt 
4,2 Mkr.

Allt inom lackering!Allt inom lackering!

Rödjans väg 19, 49 34 Nödinge
Tel 0303-22 98 99, Fax 0303-22 98 59
alvdalenslack@telia.com, www.alvdalenslackcentral.se

 Bilar  • Husbilar  • Husvagnar  • Båtar  • Bussar 
Vi samarbetar med alla

 försäkringsbolag
Vi har kapacitet 
för fordonslängder 
upp till 18 meterVi är LE-godkända!Vilket betyder att vi arbetar med färger som är bättre för miljön.
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ÄLVÄNGEN. Norra 
Torget i Älvängen har 
svävat i ovisshet länge.

På ortsutvecklings-
mötet i Älvängen fram-
kom att fastighetsäga-
ren Bengt Bengtsson 
förvärvat den gamla 
Samhallfastigheten.

– Bengtsson har 
ambitionen att försöka 
skapa ett nytt torg, sa 
samhällsbyggnadschef 
Lennart Nilsson.

Ale kommun och Bengt 
Bengtsson är fortfarande inte 
överens om inlösen av fastig-
heten där bland annat Aleba-
ren huserar. Förhandlingar-
na har dragit ut på tiden, men 
förvärvet av Älvängens Indu-
stri & Utvecklings lokaler 
(tidigare Samhall) lär vara en 
dellösning. Bengt Bengtsson 
avser att skapa tillräcklig yta 

för en större sammanhängan-
de byggnad för att göra plats 
för en galleria.

– Som vi har förstått det har 
Bengt kommit ganska långt i 
sin planering, men det är väl 
de sista turerna med finansiä-
rer och hyresgäster som alltid 
tar tid, sa Lennart Nilsson på 

ortsmötet i Älvängen.
På samma möte informe-

rades om att en ny intres-
sent till Svenstorps planera-
de handelsområde i Älvängen 
har dykt upp. Det framkom 
också att Netto är så positiva 
över sin butiks utveckling att 
de planerar en nybyggnation 

i befintligt läge.
Frågan är naturligtvis hur 

många satsningar det finns 
utrymme för? Vi har förgä-
ves sökt Bengt Bengtsson för 
en kommentar.

I över 100 år har vi byggt pålitliga transportbilar och oavsett dina behov fi nns det en modell 
som passar. Nya Master lastar enorma mängder och går att få i oändligt många varianter. 
Dessutom är den lätt att specialanpassa till din verksamhet. Trafi c är den mångsidiga 

mellan modellen som underlättar dagarna för många hantverkare med sin personbilskomfort. Med Kangoo 
Maxi får du väldigt mycket utrymme för pengarna, och en bil som känns liten när du kör och stor när 
du lastar. LÄS MER OM ALLA VÅRA KOMPLETTA ARBETSPLATSER PÅ FYRA HJUL PÅ WWW.RENAULT.SE 

www.renault.se

ÅF-info

Nya Master pris från 247.200 kr ex. moms eller 2.530 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,3 l/100 km (L2H2 3,5t 2.3 dCi 125hk man motor). CO2-utsläpp: 211 g/km (L2H2, 3,5t, 2.3 dCi 
125hk man motor). Trafi c pris från 215.360 kr ex. moms eller 2.015 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,3 l/100 km (L1H1 2,9t  2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Koldioxidutsläpp CO2: 192 g/
km (L1H1 2,9t 2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Kangoo Maxi pris från 135.600 kr ex. moms eller 1.390 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,3 l/100 km (1.5 dCi 85hk man motor). Koldioxid-

KANGOO MAXI 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

124.700:- (1.275:-/mån*)
ORD. PRIS 135.600:- (1.390:-/MÅN*) EX. MOMS

NYA MASTER 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

216.500:- (2.215:-/mån*)
ORD. PRIS 247.200:- (2.530:-/MÅN*) EX. MOMS

TRAFIC 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

184.500:- (1.885:-/mån*)
ORD. PRIS 215.360:- (2.202:-/MÅN*) EX. MOMS

PÅLITLIGA 
ARBETS KAMRATER 
SEDAN 1901
DET FIRAR VI MED ”HERITAGE” INTRODUKTIONSPRISER

GRAND CONFORT-PAKET                                2.990:- ex. moms.

TRAFIC 
Paketet innehåller smarta funktioner 
som färddator, farthållare, klimat anlägg-
ning och impulsfunktion på fönsterhiss 
förarsida. 

VÄRDE 41.390:-**

KANGOO MAXI
Komfortpaketet ger dig bl.a. luft konditio-
ne ring (AC), radio/CD med ratt reglage, 
färd dator, glasade bakdörrar med värme, 
torkare och spolning. 

VÄRDE 15.910:-**   

MASTER 
Specialanpassa förarmiljön så den 
mer liknar ett mobilt kontor. Utökade 
förvarings utrymmen, färddator, klimat-
anläggning ECC och mycket mer. 

VÄRDE 45.150:-**

** Totalt värde 
Heritage och 
Grand Confort.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30
www.stendahlsbil.se
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0303-20 60 90

BYGG- OCH ARBETSMASKINER
TRÄDGÅRDSMASKINER OCH JORDFRÄSAR
GRÄVMASKINER
PACKNINGSMASKINER
BETONGBEARBETNINGSMASKINER
TORKNINGS- OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR
STÄLLNINGAR OCH ARBETSPLATTFORMAR
JORD- OCH BERGBORRUTRUSTNING
VERKTYG, TILLBEHÖR M.M.

w w w.hyrser vice.nu

Kontakta oss gärna för ett personligt möte!
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SÖKES 
PERSONLIG SERVICETEKNIKER

Lilla Edet
Göteborgsv. 12 

NU VÄXER STENDAHLS BIL!
Därför behöver vi fl er Personliga Servicetekniker. Är du 
intresserad av att jobba på en spännande arbetsplats 
som satsar starkt på servicemarknaden, då ska du söka 
till oss. Läs mer på: www.stendahlsbil.se 

Ett nytt köpcentrum på väg?
– Fortfarande osäkert om Norra Torget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bengt Bengtsson som äger fastigheterna på Norra Torget i Älvängen, däribland Willys, har 
också förvärvat grannfastigheten, Älvängens Industri och Utvecklings lokaler.

Ledig tjänst
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ÄLVÄNGEN. Ale 
kommun har tecknat 
ett nytt optionsavtal 
angående etableringen 
av ett nytt köpcentrum 
i Svenstorp i norra 
Älvängen.

Denna gång är det 
Gotska Fastighets AB 
som får förtroendet 
att försöka förverkliga 
visionen.

– De visade stort 
intresse förra gången 
vi sökte en intressent 
och bad nu att få gå i 
närkamp med området 
på nytt, det blir intres-
sant att höra vad de 
kommer fram till, säger 
kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Gotska Fastighets AB var 
intresserad även 2007 när Ale 
kommun sökte en handelsut-

vecklare till Svenstorp. Då 
valde man att gå vidare med 
Ittur Progressum som senare 
hamnade i ekonomiska svå-
righeter. Itturkoncernen 
med finansmannen Johan 
Hansen i spetsen begär-
des flera gånger i konkurs. 
Därför blev det heller inget 
förnyat optionsavtal, utan 
kommunledningen sökte 
istället en ny partner. Gotska 
Fastighets AB visade sig fort-
farande vara nyfiken på Ale.

Underlag
– Med en ny väg och järnväg 
blir hela älvdalen intressant. 
Handelsutredningarna visar 
också att det finns ett bra 
underlag. Vår idé är att skapa 
ett torg för sällanköp och 
möjligen en större livsmed-
elsbutik. Det senare behöver 
inte vara nödvändigt, då vi 
driver en liknande anlägg-
ning i Karlskoga utan en 
stor matmarknad, säger pro-
jektledare Håkan Olsson, 
Gotska Fastighets AB.

Med ett tidsbestämt 
optionsavtal har företaget nu 
chansen att utreda möjlig-
heterna att förverkliga idén. 
Det görs genom att använda 
alla befintliga kontakter.

– Vi vet vilka etablerings-
strategier som gäller och 
kommer att kontakta de som 
vi tror kan lyckas på lång 
sikt. Vi är på jakt efter den 

optimala mixen. Med rätt 
butiker är vi övertygade om 
att det går att vända de köp-
strömmar som idag flödar ut 
ur kommunen, säger Håkan 
Olsson.

I optionsavtalet som 
undertecknades för en 
månad sedan ges Gotska 
Fastighets AB ensamrät-
ten att fram till 30 juni 2011 
utreda förutsättningarna 
för att etablera ett handels-
område i Svenstorp. Avtalet 
reglerar också tomtpriset 
vid en eventuell byggnation. 
1000 kr/kvm omfattar mark, 
detaljplan och gatukostna-
der. Vatten och avlopp ingår 
ej.

– Vi spekulerar inte och 
tar inga som helst risker. 
Bestämmer vi oss för att gå 
vidare med projektet så har 
vi stabil mark under fötterna, 
hälsar Håkan Olsson som 
säger så här om konkurrens-
situationen:

– Ale Torg är det närmsta 
köpcentrumet, men där finns 
en tydlig profil på detalj-
handel främst kläder. Det 
är inget som stör vår bild 
av Svenstorp. Vi blir ett bra 
komplement till det utbudet.

JULBORD & RESTAURANG
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* exkl. moms & vid gruppbokning om minst 10 personer
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Se mer på www.enresaitiden.se/julresa

Göta bruk ind. omr • Tel 0520-65 35 60 • 0703-678359 • www.alvkanten.se

VARM FRUKOST KL 7-11

Vi erbjuder dessutom komplett  catering för allt som Bröllop, Dop, Fest m.m.

DAGENS KL 11-15

CATERING

RESTAURANG

MATGLÄDJEI NOL

Välkommen önskar Eva 
med personal 
(fd. Tudor Restaurang i Nol) 
Tel: 0303 - 33 29 77

08.30 - 10.00 11.30 - 14.00

Catering med fart, 
matglädje så klart!
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Ring Alfhems Wärdshus på 0303-33 65 70 
eller Backa Säteri på 0303-122 92

Boka bord i tid!
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Frukost • Lunch • Catering

Ny intressent för Svenstorp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så här såg Ittur Progressums idéskiss över Svenstorps handelsområde ut.

GOTSKA
FASTIGHETS AB
Grundat: 2003
Verksamhet: Privatägt handels-
utvecklingsföretag främst inom 
volymhandel. Bygger och förvaltar 
fastigheter tillsammans med väl-
renomerade partners.
Bonusfakta: Gotska Fastighets 
AB har redovisat röda siffror de 
två senaste boksluten om totalt 
4,2 Mkr.

Allt inom lackering!Allt inom lackering!

Rödjans väg 19, 49 34 Nödinge
Tel 0303-22 98 99, Fax 0303-22 98 59
alvdalenslack@telia.com, www.alvdalenslackcentral.se

 Bilar  • Husbilar  • Husvagnar  • Båtar  • Bussar 
Vi samarbetar med alla

 försäkringsbolag
Vi har kapacitet 
för fordonslängder 
upp till 18 meterVi är LE-godkända!Vilket betyder att vi arbetar med färger som är bättre för miljön.


