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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

Luftvärmepump
Mitsubishi Q HEAT 450

• Lågt ljud

•  +10°C lågtemperatur- 
funktion

• 5Års garanti

• Standardinstallation ingår
   (Ring om info)

Erbjudandet gäller t.o.m. lördag 30/10 2010

14.990:-
Inkl ROT-
avdrag

Nu

Utan ROT-avdrag 17.340:-

ÄLVÄNGEN. Krono-
gården i Älvängen blir 
nästa stora bostadsom-
råde i Ale.

Totalt beräknas 
400 nya bostäder att 
byggas av Skanska 
Nya Hem och Veidekke 
Bostad. 10% av tom-
terna går till den kom-
munala tomtkön.

Under våren 2011 
hoppas detaljplanen 
vinna laga kraft förut-
satt att inga överkla-
ganden kommer in.
Kronogården i östra Älväng-
en eller på höger sida uppför  
Starrkärrsvägen i höjd med 
avfarten till motorbanan om 
man så vill har redan börjat 
marknadsföras av exploatö-
rerna. Detaljplanen har varit 
utställd och just nu finns bara 
ett orosmoment kvar.

– Vi har fått kritik för den 
planerade busstrafiken som vi 
föreslår ska gå runt Krono-
gården med utfart via Gustav 
Larssons väg och Vallmovä-
gen. Boende i Maden är oro-
liga för en ökad trafik på en 
redan hårt belastad väg under 
morgon- och kvällstid. Vi har 
tagit åt oss av kritiken och 
kommer därför att bjuda in 
till ytterligare ett informa-
tionsmöte. Jag är övertygad 
om att det finns en framkom-
lig väg. Vi får kompromissa 
lite, säger samhällsbyggnads-

chef Lennart Nilsson.
Med ett par hållplatser 

längs Vallmovägen ges även 
boende i Maden en helt ny 
möjlighet.

– I framtiden blir möjlig-
heten att kunna använda kol-
lektivtrafiken ett tungt argu-
ment, särskilt i Ale där vi snart 
får pendeltåg. Det kommer 
höja värdet på husen och för 
oss som planerar för ett mer 
hållbart samhälle är det vik-
tigt att alla får nära till kol-
lektivtrafiken. Det gör att fler 
familjer kan klara sig med en 
bil, menar Lennart Nilsson.

Inflyttning 2012
Tidplanen som projektet 
jobbar efter utgår från att 
Kommunstyrelsen och Kom-
munfullmäktige kan anta en 
detaljplan under våren 2011, 
därmed ska det vara möj-
ligt att flytta in ett knappt år 
senare.

– Årsskiftet 2011-2012 har 
varit vårt mål från början och 
det är fortfarande realistiskt.

Förväntningarna på Kro-
nogården är stora efter att 
ha fått ta del av arkitekternas 
skisser. Så här beskrivs om-
rådet på Veidekke Bostads 
hemsida: ” Kombinera det 
bästa av världar – toppmoder-
na bostäder omgivna av vacker 
natur. Håll ögonen på Krono-
gården i Älvängen där Veidek-
ke kommer att bygga 200 väl-

planerade och klimatsmarta bo-
städer som gör att du håller en-
ergiförbrukningen låg”.

Förutom Skanska Nya 
Hem och Veidekke Bostad 
kommer Ale kommun att er-
bjuda den kommunala tomt-
kön 35-40 tomter.

Kronogården – nästa stora bostadsområde i Älvängen
– Men planerad busstrafik oroar boende i Maden oroar boende i Maden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Planerad busstrafik längs Vall-
movägen får kritik och Ale 
kommun planerar nu för ett 
särskilt informationsmöte, där 
frågetecken ska rätas ut.

Här ska Kronogårdens bostadsområde växa fram med plats för 400 bostäder, försko-
la och skola.


