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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


