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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.


