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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.
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Kontorslokaler
Vi har kontorslokaler 

från 2200 kr.

I våra priser ingår 

alltid el, samt tillgång 

till kök och konfer-

enslokal.

Industrilokaler
Vi har industri- och 

lagerlokaler för alla 

typer av verksamhet. 

10-1000 kvm för 550 

kr/kvm. plus moms,

el. o. värme.

Teckna ett års hyresavtal
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på köpet!*

Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman.Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


