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Hälsar er välkomna till

��������	
För företagare i Ale

Vi träffas på

BS Elcontrol
i nya lokaler
Hålstensvägen 2, Älvängen

Fredag 6 maj 12.00-13.30

Upphandling
Hur gör du affärer med Ale kommun och andra 
offentliga myndigheter!
Catarina Pernheim, upphandlingschef Ale kommun ger dig praktiska råd 
och information om hur upphandling går till, både lokalt och regionalt.

Energieffektivt byggande för 
mikroföretag i byggbranschen
Västra Götalandsregionen informerar om anpassad utbildning i 
Energieffektivt byggande för microföretag i byggbranschen.

(avsedd för företagare med 1-10 anställda i byggbranschen, snickare, vvs, 
elektriker, konstruktörer mm)

Nytt från Ale kommun 
Kommunalråd Paula Örn (S)

BS Elcontrol
VD Jonas Kewenter 
presenterar företagets nya lokaler och 
framtidsvisioner

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!

Programvärd Ale Utveckling
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 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition
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Vägarbeten och bostäder 
på tapeten i Älvängen

Skog på Risveden
Ett samlat skogskifte om 15 ha med strand i Valsjön.
3,5 mil nordost om Göteborg

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson

Areal Vänersborg
0521 27 27 55

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

ÄLVÄNGEN. Ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen handlade återigen om de 
pågående vägarbetena och den pla-
nerade bostadsexploateringen.

Däremot gavs ingen ny information 
om ett nytt centralt äldreboende i 
Älvängen, trots att frågan ställts i 
tio år.

– Ni bryr er inte om oss äldre, så 
är det bara, suckade en besviken 
älvängenbo, Irene Jansson.

Bana Väg i Väst informerade sin vana trogen 
om infrastrukturprojektet mellan Göteborg 
och Trollhättan. Budgeten säger nu att insat-
sen ska stanna vid 13,6 miljarder, men då ingår 
tyvärr inte någon ny Torpabro och inte heller 
en förbifart i Göta. Till detta saknas fortfaran-
de cirka 350 miljoner kronor.

I juni släpps trafiken på vägsträckan mellan 
Nol och Älvängen södra. 1 september ska bron 
över till Carlmarks industriområde också vara 
klar, men först om ett år kommer det vara mo-
torväg förbi Älvängen. För närvarande pågår 
ett omfattande arbete med att förbereda Gö-
teborgsvägen genom Älvängen centrum för 
att byggas om till en miljöprioriterad gata 
med  en hastighetsbegränsning om 30 km/h. 
Det blir också längsgående parkeringsplatser 
utmed hela vägen.

– Älvängen får en helt ny karaktär. Det 
kommer bli otroligt fint och vi är övertygade 
om att alla dessa förändringar, inte minst pen-
deltåget, kommer att öka efterfrågan på bo-
städer. Därför pågår ett antal mycket intres-
santa projekt, inledde samhällsplaneringschef, 
Lennart Nilsson.

Förtätning vid Ängabo
Han berättade bland annat om förtätningen 
vid Ängabo i centrala Älvängen, där Alebyg-
gen planerar att färdigställa ett större antal 
lägenheter. Även en privat fastighetsägare är 
med i detaljplanearbetet med intresse att skapa 
ny byggnation. Dessutom är nuvarande buss-
torg en intressant tomtmark för exploatering.

– Här ser vi helst att man kombinerar lä-
genheter på höjden med verksamhetslokaler i 
bottenplan, menade Lennart Nilsson.

Kronogården, området som nås via Starr-
kärrsvägen, är annars det som tilldrar sig störst 
uppmärksamhet just nu. Här planeras närma-
re 400 bostäder att byggas, men än så länge har 
inte detaljplanen vunnit laga kraft.

– Det blir en ny utställning före somma-
ren, eftersom vi fick in så många överklagan-
den. Nu tänker vi inte längre leda in någon 
trafik från Gustav Larssons väg i Maden. Vi 
har tappat lite tid, men har en förhoppning 
om att inflyttning ska kunna ske i början av 
2013, medgav Lennart Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), fanns på plats i lokalen och 
fick svara på frågor kring det planerade re-

secentrumet som inte längre lämnar plats för 
något nytt bibliotek eller biosalong som tidi-
gare var planerat.

– Skälet är enkelt. Det gick inte att försva-
ra ekonomiskt. De hyror som skulle krävas för 
att finansiera den visionen klarar inte företag 
i Älvängen av och från kommunens sida är vi 
inte heller beredda att använda skattemedel så 
ansvarslöst. Vi har som ni vet annat att foku-
sera på just nu, svarade Berglund men lämna-
de samtidigt en dörr på glänt:

– Det går att förlänga huset om det i fram-
tiden skulle behövas fler lokaler.

Irene Jansson är lika självklar på ortsmötena 
i Älvängen som hennes krav på att det byggs 
ett nytt centralt äldreboende. Med stor bitter-
het mottog hon beskedet om att det inte fanns 
något nytt att säga i ärendet.

– Ni borde skämmas över hur ni tar hand 
om oss äldre. Den här frågan har ju varit uppe 
så många gånger och det har lovats varje gång 
att en tomt ska reserveras. Nu pratar ni om Vi-
kadamm, det är inte centralt!

Lennart Nilsson hävdade emellertid att 
Alebyggens planerade byggnation vid Ängabo 
lämpar sig lika bra för äldre som yngre.

– Idag anpassas samtliga bostäder för att 
vara tillgängliga för alla. Där ska man kunna 
bo kvar länge med hjälp av till exempel Hem-
tjänst.

Ortsmötet gavs också aktuell informa-
tion om Carlmarks industriområde som SGI 
(Sveriges geologiska institut) anser är Göta 
älvdalens farligaste bebyggda område ur ett 
skredriskperspektiv.

– Därför försöker vi ta ett samlat grepp runt 
hela området. Det kommer att krävas mycket 
marksanering och stabiliseringsåtgärder. På 
något sätt måste vi få med oss staten i det här 
arbetet, men det är svårt när det finns så många 
privata aktörer med i bilden, förklarade Len-
nart Nilsson.

Ny ordförande för Älvängens ortsutveck-
lingsmöte var Anita Kristiansson och hon 
kunde räkna in närmare 50 besökare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Det är trångt på gatan i Älvängen. Vägar-
betet kommer att pågå under stora delar av 
2011.

– Men inget nytt äldreboende


