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ÄLVÄNGEN. Trafikver-
ket och fastighetsäga-
ren Bengt Bengtsson är 
överens efter tolv års 
förhandlingar.

Markfrågan för den 
norra trafikplatsen i 
Älvängen är nu löst.

Därmed skapas för-
utsättningar att för-
verkliga visionen om 
en ny handelsplats i 
Älvängen.

En lång och segdragen pro-
cess är över. I slutet av förra 
veckan signerades avtalet 
mellan Trafikverket och fast-
ighetsägaren Bengt Bengts-
son. Det innebär att fastighe-
ten med Alebaren i ska rivas 
innan maj månads utgång. 
Detta för att BanaVäg i Västs 
arbete ska kunna fortgå som 
planerat. Resultatet av för-
handlingarna medför sedan 
att det nu har skapats förut-
sättningar för Bengt Bengts-

son att utveckla sin vision om 
en ny handelsplats i norra 
Älvängen.

– Det här är ett stort ögon-
blick, inte bara för mig, utan 
för hela samhället. Nu kan vi 
bygga ett köpcentrum som 
ger en dragningskraft till 
Älvängen och som ger liv åt 
all handel, säger Bengtsson.

Vad var det som till sist 
fick er att komma överens?

– Den här framgången 
tillskriver jag Ale kommun 
och dess nya politiska led-
ning. De öppnade dörren för 
en ny dialog mellan mig och 
BanaVäg. Mikael Berglund 
(M) och Jan A Pressfeldt 
(AD) har varit ett stort stöd 
och visade direkt när de blev 
inkopplade att de ville nå en 
lösning. Jag har tidigare bara 
setts som ett problem och 
bekymmer för kommunled-
ningen, nu togs jag istället på 
allvar. Detta bidrar till att vi 
nu kan skapa upp till 200 nya 

arbetstillfällen i Älvängen, 
svarar Bengtsson.

Från ord till handling
Projekt Handelsplats 
Älvängen har Bengtsson 
arbetat med under många 
år. Till sin hjälp har han 
haft affärsutvecklare Vidar 
Rasmusson, tidigare i led-
ningen för livsmedelskedjan 
Axfood. Han gläds mycket 
åt att markfrågan är löst och 
understryker att förslaget 
inte bara är en vision.

– Nej, nu går vi från ord 
till handling. Det finns ett 
mycket konkret koncept. Vi 
hoppas kunna sätta spaden 
i marken redan till somma-
ren. Vi justerar just nu den 
befintliga detaljplanen så att 
den blir optimal ur både tra-
fiksynpunkt och för handels-
ändamål. Det är en centrum-
anläggning som ska möta de 
närliggande orternas behov 
och komplettera utbudet 

på Ale Torg. Vi tänker oss 
förutom en stor livsmedels-
butik ett bra serviceutbud 
inom branscher som hud-
vård, tandläkare, apotek och 
närvård. Underlaget vi utgår 
från omfattar cirka 7000 
invånare. Det är Älvängen, 
Skepplanda, Starrkärr, Ala-
fors, Alvhem, Lödöse och 
Nygård, beskriver Vidar 
Rasumusson.

Att livsmedelsbutiken 
kommer att vara en Willys är 
tämligen klart.

– De finns ju redan på 
plats, men i projektet ingår 
också att skapa parkerings-
platser för Netto som blir 
en del av handelsplatsen 
även om de har en fristående 
byggnad, säger Vidar Ras-
musson.

Vad talar för den här 
satsningen?

– Med pendeltåg och 
motorväg ökar intresset för 
Älvängen. Det kommer att 

bli en ökad inflyttning och 
utbudet av handel och ser-
vice måste då breddas.

Förslaget Handelsplats 
Älvängen går i och med att 
markfrågan lösts in i ett kon-
kret skede.

– Vi kommer omgående 
att diskutera ägarstruktur 
och innehållet i anlägg-
ningen. Intressenter saknas 
inte. Vi har en lista med både 
detaljister och dessutom 
ett antal starka aktörer som 
gärna vill vara med och för-
verkliga byggnationen ihop 
med Bengtsson alternativt ta 
över konceptet.

Seriös exploatör
Bengt Bengtsson själv 
bekräftar att det finns intres-
senter som gärna vill leda 
projektet i mål. Han tänker 
göra det som är bäst för 
Älvängen.

– Jag släpper ingenting om 
jag inte vet att det kommer 

att bli bra. Det ska vara en 
seriös exploatör som vill göra 
något positivt för Älvängen.

Uppgörelsen innebär som 
nämnts att Alebaren- och 
Plattjohan-husen rivs för att 
ge plats åt den nya trafikplat-
sen till Älvängen. Nuvarande 
huskroppar med Willys och 
bakomliggande före detta Sam-
hall byggs ihop och ett helt nytt 
affärscentrum skapas på så sätt. 
All nuvarande affärsverksamhet 
omlokaliseras i projektet som 
kommer att omfatta  7 500 m2 
affärsyta.

– Det här är den bästa 
tänkbara julklappen för 
Älvängen. Det som har varit 
en tvist i över tolv år löste 
den nya politiska ledningen 
på drygt sex veckor. God jul, 
säger tillträdande ordförande 
för Samhällsbyggnadsnämn-
den, Jan A Pressfeldt.

Markfrågan löst för nytt 
köpcentrum i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Så ser visionen ut för Handelsplats Älvängen. Dags att vänja sig vid tanken för nu konkretiseras förslaget och spaden går i marken till sommaren. Innehållet i anläggningen är ännu inte känt.
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