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ÄLVÄNGEN. Det som 
höll på att utveckla sig 
till en mardrömssitua-
tion blev till slut rena 
lyckoträffen för Stig 
Harald Gustafson.

Hans affärsverksam-
het såg ut att gå i 
graven när allting tog 
en plötslig vändning.

– Jag är mycket nöjd 
med den utveckling 
som blev, säger huvud-
personen själv apropå 
det faktum att han den 
1 december flyttar in på 
före detta Skanskatom-
ten i Älvängen.

Stig Harald Gustafson, 73, är 
en sann entreprenör och har 
låtit föra åkeriarvet vidare, 
som hans far grundade 1931. 
Industriområdet där Gustaf-
son huserat under så många 
år kommer dock att jämnas 
med marken i och med 
utbyggnaden av E45. Detta 
blev Stig Harald varse om 
redan för två och ett halvt år 
sedan sedan när Lars Lind-
ström från Ale kommun 
uppvaktade honom.

– Han berättade att 
marken skulle tas i anspråk 
för ett nytt resecentrum och 
tillhörande tågstation. Det 
fanns inte i min horisont att 
jag skulle sälja, berättar Stig 
Harald och fortsätter:

– När jag ställde frågan 
om jag kunde få någon cen-
tral mark i ersättning blev 
svaret nej. Det skulle bli 
pengar istället. Det å sin sida 
skulle innebära slutet för min 
rörelse.

Priset som kommunen 
erbjöd honom, som inlösen 
för tomten, blev han besvi-
ken över.

– Jag valde att ligga lågt. 
Jag tog därför hjälp av en 
advokat och lät honom driva 
ärendet, då jag kände att jag 
inte hade kunskap om inlö-
sen och fastigheter.

Närma sig varandra
Sakta men säkert började 
Gustafson och Ale kommun 
närma sig varandra. Under 
påskhelgen skedde dock 
något som skulle visa sig 
bli direkt avgörande för 
utgången av affärsuppgörel-
sen.

– Jag hade tidigare blivit 
hänvisad råmark på Grönnäs 
Industriområde för att där 
fortsätta min verksamhet. 
Det erbjudandet viftade jag 
emellertid bort på direkten. 
Det var aldrig intressant, 
säger Stig Harald.

– När jag samtidigt fick 
veta att ett par andra företag 
blivit erbjudna mark på Skan-
skatomten bestämde jag mig 
för att sätta ner foten. Jag tog 
kontakt med Lennart Nils-

son på samhällsbyggnads-
kontoret och begärde ett 
möte. Jag ifrågasatte varför 
jag icke hade fått informa-
tion om att Skanskaområdet 
hade blivit tillgängligt för 
uppförande av en bussdepå 
åt företaget som skötte trafi-
ken, då jag tidigare hade varit 
hyresvärd under 18 år för 
denna trafik.

Nu gick allting väldigt 
fort och förutom att parterna 
enades om en inlösen för 
Gustafsons industrifastighe-
ter och tomt gavs han också 
möjligheten att köpa betong-
fastigheten på Skanskaom-
rådet, som Alebyggen förfo-
gade över.

– I köpet skulle också 
ingå den stora uppställ-
ningsplatsen för bussarna 
samt gamla ponnyranchen. 
Jag såg många plusfaktorer 
i en sådan affär och framfö-
rallt skulle jag utan problem 
kunna fortsätta den egna 
rörelsen, säger Stig Harald 
Gustafson.

Lokalerna som Stig 
Harald kommer att överta 
den 1 december i år mäter 1 
250 kvadratmeter med till-
hörande tomt på 10-12 000 
kvadratmeter.

– Som hyresgäster 
kommer jag att få Ale Taxi, 
Tunabergs Taxi och Bobergs 
Oljetransport. Alebyggen 
kommer att bli kvar i den 
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