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NÖDINGE. Alebyggen 
har många projekt 
igång samtidigt.

Några är på plane-
ringsstadiet medan 
andra är inne i slutfa-
sen.

– Det händer mycket 
just nu, konstaterar 
Sven Burgren.

Av de projekt som lider mot sitt 
slut kan nämnas Norra Klöver-
stigen i Nödinge där det har 
skett en förtätning med ytter-
ligare en huskropp om 20 lä-
genheter. Inflyttning är plane-
rad till den 1 december.

– Intresset har varit stort 
och vi har bara ett fåtal lägen-
heter kvar att hyra ut, övriga 
är tecknade. Gensvaret har 
således varit väldigt positivt 
från allmänheten. Den här 
insats- och hyresnivån som vi 
ser i Nödinge idag hade varit 
otänkbar för 20 år sedan och 
det var därför som projektet 
lades på is 1993, säger Sven 
Burgren.

Installationsarbete
Byggnationen på Klöversti-
gen har gått enligt plan och 
Christer Svensson, plats-
chef på Tage & Söner, för-
klarar att tidstappet som den 
stränga vintern förorsakade 
har ätits ikapp.

– Nu återstår inrednings- 
och installationsarbete i form 
av kakling, målning och golv-
läggning. Slutbesiktning sker 

28-29 november, berättar 
Christer.

Lika stort har inte intresset 
varit på Potatisåkern i Bohus. 
Fyra av totalt tolv hus är fär-
digställda i dagsläget.

– Fem hus är tecknade. Nu 
har vi tagit in en utomståen-
de mäklare som ska genom-
föra visningar och marknads-
föra området på Hemnet. 
Det som har legat oss i fatet 
under försäljningstiden är 
infrastruktursombyggnaden 
där just Bohus är väldigt hårt 
drabbat för tillfället. Samtli-
ga hus har tecknats av orts-
bor medan göteborgarna har 
varit betydligt mer skeptiska 
med tanke på hur det ser ut i 
området.

Framtida byggnationer
Av framtida byggnationer 
ligger Furulundsområdet i 
Alafors på tur. Det mesta tyder 
på att spaden sätts i backen 
första kvartalet nästa år.

– Vi har planerat in husen 
så som vi vill ha dem. Det 
handlar om 17 enplanshus 
och 10 tvåplanshus. Därutö-
ver blir det försäljning av sex 
fristående villatomter.

– Det som skulle kunna 
sätta käppar i hjulet nu vore 
en fördjupad ekonomisk kris. 
Några ytterligare överkla-
ganden kan emellertid inte 
hindra projektet, säger Bur-
gren.

Vad blir det för hustyper 
i Furulundsområdet?

– Vi har en idé om att 
bygga så kallade passivhus 
eller åtminstone lågenergi-
hus. Det blir små villor med 
tillhörande carport.

Detaljplanarbetet
Alebyggen har också påbör-
jat detaljplanearbetet för 50 
lägenheter på Änggatan i 
Älvängen. 

– En del av området är 
tänkt som ett trygghetsbo-
ende, poängterar Burgren.

Byggstart är beräknad till 
hösten 2012 och inflyttning 
ett år senare.

Vidare håller det på att 
tas fram en studie för Nol 
och delen Folketshusvä-
gen/Mossvägen. Det hand-
lar om att utveckla befintligt 
område.

– Vi planerar för en viss 
förtätning, men är samti-
digt noga med att bevara 
den stora öppna gården som 
finns. Samtidigt tittar vi på att 
göra alla lägenheter tillgäng-
liga och mer energisnåla. I 
sådant fall handlar det om att 
byta fasader och stamrenove-
ra husen. Modernisering av 
bad och våtutrymmen finns 
också med i helhetsgreppet.

– Förhoppningen är att ha 
klart en studie i år som senare 
kan resultera i ett byggpro-
gram, avslutar Sven Burgren.

Det händer på Alebyggen

Sven Burgren, projektledare Alebyggen, och Christer Svensson, platschef på Tage & Söner, 
konstaterar att det snart stundar inflyttning på Norra Klöverstigen i Nödinge. Den nya hus-
kroppen innefattar 20 lägenheter.

Vi har funnits i Älvängen  
så länge man kan minnas.
Nu tar vi snart  bort sedel och mynthantering  
i kassan. Uttagsautomaten fungerar som tidigare.   
Vi har öppet som vanligt måndag-fredag 10.00-15.00.  
Måndag och torsdag även 15.00-18.00.  
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 0303-334880 eller alvangen@swedbank.se

Kontakta oss på 0303-33 24 00 eller 
besök vår hemsida för att se alla våra 
olika elpriser. Du är hjärtligt välkommen 
in till oss på kontoret i Alafors. 

Måndag till fredag 

bjuder vi på kaffe och kaka!
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Elmarknaden kan lätt uppfattas som en 
djungel av avtalsvillkor, tillsvidarepriser och 
dolda kostnader.  På Ale El har vi gjort det 
till vår hjärtefråga att inte smyga in 
dolda säljmarginaler!

Som kund hos oss ska Du alltid 

känna dig trygg. Det ska vara enkelt 

att förstå våra avtal. Vill Du följa elmarknadens 

svängningar erbjuder vi rörligt elpris, vill Du säkra 

Ditt elpris under en viss period så kan du alltid 

teckna ett fast 6-månadersavtal.
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