
ÄLVÄNGEN. I nästa 
vecka väntar presskon-
ferens för Handelsplats 
Älvängen.

Ett nytt köpcentrum 
ska byggas, men sam-
tidigt som det planeras 
för nya butiker tvingas 
andra att lägga ner.

– Jag får varken 
flytthjälp eller någon 
ersättningslokal med 
affärsläge. Jag känner 
mig grundlurad, säger 
en bedrövad Feredon 
Irani.

Han har drivit lampaffären 
Hemia i Ale kommun under 
tio år. Det började 2002 på 
Ale Torg och sedan 2006 har 
Feredon hållit till vid Willys 
i Älvängen. Turerna har varit 
många på norra torget. Riv-
ningshotet har hängt länge 
över butikerna i området. 
Enligt vad tidningen erfar 
erbjöds flera av affärsinneha-
varna nya och längre hyres-
kontrakt 2008-2009, då fast-
ighetsägaren Bengt Bengts-
son förhandlade med då-
varande Vägverket och Ale 
kommun. Skälet anses ha 
varit att få upp värdet, då 
delar av fastighetsbeståndet 
behövdes lösas in för att möj-
liggöra den nya avfarten.

Ettårigt avtal
– Jag var den enda som inte 
fick något nytt hyreskontrakt. 
Jag har haft ett ettårigt avtal 
som bara har rullat vidare, 
men när jag frågade Bengts-
son om varför jag inte fick 
något nytt avtal sa han att jag 
hade samma villkor som alla 
andra. Jag litade på honom, 
även om jag trots förfråg-
ningar om det nya kontrak-
tet aldrig fick det i handen. 
Nu har Platt-Johan fått en 
ny lokal och Tvätt Mäster 
har blivit inlöst. Det är bara 
jag kvar nu och jag är upp-
sagd. Jag har blivit erbjuden 
en industrilokal om 38 kvm i 
bottenplan, 80 kvm på andra 
plan, utan skyltfönster och 
långt ifrån ett affärsläge. Det 
kostar minst 150 000 kronor 
att flytta verksamheten, vilket 
jag inte heller skulle få någon 
ersättning för. Vill jag sedan 
flytta in i det nya köpcentru-
met kostar det mig ånyo 150 

000 kronor att flytta. Det kan 
vem som helst räkna ut att jag 
inte klarar av, berättar Fere-
don Irani.

Hemia mottog en uppsäg-
ning av lokalen redan i maj 
2011 och har försökt bestri-
da den.

– Jag lever på den här verk-
samheten. Det är mitt liv. Jag 
ska erbjudas en ersättningslo-
kal eller flytthjälp till annan 
fastighet alternativt ekono-
misk kompensation. Från 
början fick jag höra att de 
först skulle bygga klart det 
nya köpcentrumet så att vi 
kunde flytta dit innan riv-
ningen skulle ske, men plöts-
ligt kom det nya bud.

Nu har han tröttnat på att 
strida med jurister och fast-
ighetsägare. Den 29 februa-
ri undertecknade han ett avtal 
om att vara ute ur lokalen 30 
april.

En annan version
Fastighetsägaren Bengt 
Bengtsson har en annan ver-
sion om vad som har hänt.

– För det första är det jät-
tetråkigt att Feredon inte 
vill fortsätta sin verksamhet 
i Älvängen. För det andra 
så har vi följt regelverket till 
varje punkt och har ansträngt 
oss för att hitta en lösning. 
Vi erbjöd två olika lokaler på 
Garverivägen i Älvängen med 
skyltläge ut mot E45. Fere-
don har tackat nej till båda 
och därför har vi inte heller 
behövt diskutera någon flytt-
hjälp. Samtidigt kan jag förstå 
honom.Han har haft ett bra 
affärsläge med en mycket re-
ducerad hyresnivå under en 
längre tid. Tilläggas ska också 
att vi har accepterat en längre 

uppsägningstid än normalt. 
Vi har bjudit till och kan inte 
göra mer än så. Han har bara 
haft ett ettårigt hyresavtal, 
något annat har inte existerat 
och detta har vi följt dessut-
om med stor generositet. Nu 
måste vi komma vidare. Ett 
köpcentrum kan inte stop-
pas för att en person har en 
avvikande uppfattning, säger 

Bengt Bengtsson.
Handelsplats Älvängen 

presenterar sina hyresgäster 

och finansiärer på måndag. 
Den enes bröd, den andres 

död.
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KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Iris och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med bolån,
Nyckelkund, fastighetsaffärer och mycket mer.
Du når mig på iris.knutsson@swedbank.se  
0303-334886, växel 0303-334880.

Påverka samtiden 
påverka framtiden 

www.ale.se

Var med och tyck till på ditt ortsutvecklingsmöte.

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Tvingas lägga ner när nytt köpcentrum byggs
– Hemia orkar inte kämpa vidare

Lampaffären Hemia lägger ner. Feredon Irani kommer inte överens om framtiden med fastighetsägaren Bengt Bengtsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


