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ALAFORS. Det planeras 
för fullt på Alebyggens 
kontor.

Ett par byggprojekt 
pågår och fler ligger i 
startgroparna.

– Det finns en stark 
framtidstro med den 
nya vägen och vi 
märker av en ökad 
efterfrågan på bostä-
der, säger projektledare 
Sven Burgren.

I höstas sattes spaden i jorden 
för 20 nya lägenheter på 
Norra Klöverstigen i Nö-
dinge. Beräknad inflyttning 
är den 1 december i år.

– Det kommer att bli lä-
genheter med bostadsrätts-
standard, vilket innebär in-
glasade balkonger, helkaklade 
badrum och parkettgolv. Sty-
relsen har givit mig mandat 
att pröva boendet som koope-
rativ hyresrätt, men är intres-
set svalt övergår lägenheterna 
till att bli vanliga hyresrätter, 
förklarar Sven Burgren.

Alebyggen har dessutom 
planer på ytterligare 24 lä-
genheter vid Norra Klöver-
stigen, fördelat på två hus-
kroppar, på den gräsplätt som 
vetter mot Överstegården.

– Det är med anledning 
av den förtätningsstudie som 
gjorts. Nu har vi hittat den 
här möjligheten och lyckas 
vi med projektet är vi bered-
da att gå vidare på andra stäl-
len, säger Sven Burgren.

– Tanken är att bygga tolv 
stora och tolv mindre lägen-
heter, 110 respektive 60 kva-
dratmeter. Om allt går som vi 
vill ska vi kunna komma igång 
med byggnationen nästa vår 
och inflyttning blir följaktli-
gen ett år senare.

Ett byggprojekt som redan 

är i full gång är uppförandet 
av tolv lägenheter på Skol-
vägen i Bohus. Hälften av 
dem är redan tecknade och 
till helgen, 7-8 maj, kommer 
Alebyggen att arrangera en 
öppen visning för allmänhe-
ten.

– De första hyresgästerna 
kommer att flytta in i okto-
ber, förklarar Burgren.

Ritat om husen
De kooperativa hyresrätterna 
i Furulund, Alafors, har blivit 
en riktig långbänk. Redan 
2004 fanns ritningar fram-
tagna, men sedan stötte Ale-
byggen på patrull.

– Grannarna överklagade. 
Planen gjordes om och vann 
laga kraft 18 december 2008. 
Vi har ritat om husen något 
och fört in tomterna vid Fu-
rulundsvägen på planen, 
säger Burgren och fortsätter:

– Byggstart är beräknad till 
senhösten och inflyttning till 
vintern nästa år. I första etap-
pen byggs det 17 lägenheter, 
men totalt omfattar projek-
tet 36 lägenheter. Det hand-
lar om en- och tvåplanshus. 
I direkt anslutning till detta 
område kommer vi också att 
sälja sex fristående villatom-
ter.

Sist men inte minst berät-

tar Sven Burgren om visio-
nerna för Änggatan/Tings-
vägen i Älvängen.

– Planarbetet har startat, 
men vi har ännu inte beslutat 
om boendeformen. Det kan 
bli kooperativ hyresrätt även 
här. 46 lägenheter (50-80 
kvadratmeter) ska byggas 
med start 2013.

Det är många bollar i 
luften?

– Ja, verkligen och det 
känns som att vi har vind i 
seglen. Ändå är vi lite oro-

liga för hur det ska bli med 
den traditionella hyresrätten 
som boendeform. När man 
bygger nytt tenderar det att 
bli väldigt höga hyror. Smärt-
gränsen tror vi ligger på 1 
400 kronor per kvadratme-
ter. Med kooperativ hyres-
rätt går det att få hyreskost-
naden lite mer aptitlig, säger 
Sven Burgren.

Hur ser er bostadskö ut?
– Det råder hårt tryck på 

lägenheter i Ale, större än 
vad vi någonsin upplevt. Det 

gäller i stort sett alla områ-
den.

Är det bara nybyggnation 
som gäller eller satsar ni även 
på underhåll av befintliga bo-
stadsområden?

– Vi satsar otroligt mycket 
på underhåll, mer än vanligt 
faktiskt. Det beror på att vi 
har gamla vinstmedel som vi 
nu använder till underhåll av 
våra olika områden, avslutar 
Sven Burgren.

Alebyggen planerar för många byggprojekt
– Äntligen kan Furulundsområdet exploateras
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Byggnationen av 20 nya lägenheter på Norra Klöverstigen är i full gång. Beräknad inflytt-
ning är den 1 december.

Sven Burgren på Alebyggen 
har många projekt på gång. 
Ett av dem är uppförandet 
av kooperativa hyresrätter i 
Furulundsområdet i Alafors. 
Byggstart är planerad till 
senhösten.

ÄLVÄNGEN. Det är 
bara en tidsfråga innan 
olyckan är framme.

Det hävdar entre-
prenören Svevia som 
ansvarar för väg-
arbetena i centrala 
Älvängen.

– Hastigheten är 
på tok för hög, säger 
platschef Christer Bre-
vell.

Det pågår flera olika vägar-
beten i centrala Älvängen. 
Som en naturlig följd av 
detta råder det begränsad 
framkomlighet och mobila 
trafiksignaler har satts upp.

– Tyvärr har folk inte 
tålamod att vänta. Ett bete-
ende som har upptäckts den 
senaste tiden är att bilister 
genar över bussterminalen. 
Dessutom håller man hög 
fart genom terminalen och 
utsätter därmed oskyddade 
trafikanter för livsfara. Det 
är ingen som förväntar sig 
att det ska komma bilar på 
området, säger Ale kom-
muns trafikingenjör Ken-
neth Gustavsson.

Vägarbetarna i Älvängen 
kan redan vittna om många 
tillbud där både de själva och 
andra människor i gaturum-
met utsatts för fara.

– Jag kan nämna ett spe-

cifikt tillbud som är anmält 
till Arbetsmiljöverket. Det 
skedde för några veckor 
sedan när en buss kom 
dundrande i 70 kilometer i 
timmen där hastigheten just 
nu är nedsatt till 30. Nobina 
och Västtrafik har informe-
rats om händelsen och de ser 
allvarligt på det inträffade, 
förklarar Christer Brevell.

– Vi har bara ett ändamål 
och det är att göra det så fint 
som möjligt i Älvängen. Att 
det kommer att vara begrän-
sad framkomlighet under en 
period beror på att vi måste 
utföra våra arbeten, säger 
Brevell och tillägger:

– Jag har jobbat en hel del 
inne i Göteborg, men måste 
påstå att jag upplever trafik-
situationen som mer stressad 
här. Det kanske beror på att 
man inte är van vid vägarbe-
ten på samma sätt.

Håller tidsplanen
Att Svevia startat centrum-
arbetet från två håll beror på 
att man vill minimera stör-
ningstiden. Hela projektet 
beräknas vara klart hösten 
2012.

– Vi har upptäckt konflik-
ter i marken som inte varit 
kända, ändå håller vi tidpla-
nen väl, försäkrar arbetsle-

dare Kalle Matsson.
För att komma till rätta 

med problemet, att trafikan-
ter kör för fort förbi vägar-
betsområdena, har Svevia 
beställt gupp.

– Det är en ynkedom 
att det ska behövas, men 
vi måste göra något innan 
olyckan är framme, säger 
Christer Brevell.

Dessutom planerar entre-

prenören att sätta upp höga 
stolpar på in- och utfarten till 
bussterminalen.

– Det är stolpar som viker 
sig när bussar kör över dem. 
Personbilar kan dock inte 
passera.

Kenneth Gustavsson är 
mycket nöjd med hur Bana 
Väg i Väst och Svevia sköter 
sitt arbete och vittnar om en 
bra dialog parterna emellan.

– Det fungerar jättebra 
och det är verkligen en pro-
fessionell aktör vi har att 
jobba med. Det är synd att 
trafikanterna inte visar större 
hänsyn. Förhoppningsvis 
kan detta bli en väckarklocka, 
avslutar Kenneth Gustavs-
son.

Dåligt trafikbeteende i Älvängen
– Hastigheten är på tok för hög
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Utsätts för fara gör personalen som utför vägarbetena i cen-
trala Älvängen. Många trafikanter kör på tok för fort.

Trafikingenjör Kenneth Gustavsson tillsammans med Svevias platschef Christer Brevell och 
dess arbetsledare Kalle Mattsson. 


