
2012  |   vecka 7  |   nummer 6  |   alekuriren 9

��������	
�
���	��	�
	�	����������������������

Utgångspris: 575 000:-
Boarea: 59,5 kvm
Avgift: 3.282:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Adress: Klorvägen 10 B, 3 tr
Visas sön 19/2 15.00-15.30
och tis 21/2 18.30-19.00
Sms:a: FB 5410-2904 till 72456 för
beskrivning

En trevlig och trivsam
tvårumslägenhet. Ljus och fin
med bra planlösning. Bra
insynsskyddat läge i området. En
stor balkong med tak,fin utsikt
över området. Här är nära till
service, skolor, dagis och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2904.

2:A BOHUS

Utgångspris: 2 495 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 144 kvm
Tomt: 1 023 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 2006, ombyggt 2009
Adress: Malmers Väg 2
Visas sön 19/2 13.00-13.45
och mån 20/2 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2804 till 72456 för
beskrivning

Centralt beläget i småstadsidyllen
Älvängen, finner ni den här
mycket fina 1-plansvillan. Öppen
planlösning med fräscha och ljusa
färger. Gångavstånd till all tänkbar
service, skolor och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2804.

ÄLVÄNGEN

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Trafikolycka i NödingeTrafikolycka i Nödinge

En singelolycka inträffade på Nödingevägen vid Trollevik strax före klockan sju på tors-En singelolycka inträffade på Nödingevägen vid Trollevik strax före klockan sju på tors-
dagskvällen. En bil körde in i stolpe och räddningstjänsten från Nol kallades till olycks-dagskvällen. En bil körde in i stolpe och räddningstjänsten från Nol kallades till olycks-
platsen. En person avfördes till sjukhus med ambulans.platsen. En person avfördes till sjukhus med ambulans.
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ÄLVÄNGEN. Bygg-
starten för det nya 
bostadsområdet Krono-
gården i Älvängen har 
försenats med ett år.

Innan detaljplanen 
kunde antas var man 
tvungen att noggran-
nare se över busstrafik 
och bullernivå. 

Första inflyttning 
beräknas nu ske i 
slutet av 2013. 

Området där omkring 400 
bostäder ska byggas är belä-
get söder om Starrkärrsvä-
gen i anslutning till Arose-
niusskolan och Madenom-
rådet. 

Det kommer att bli en 
blandning av villor, parhus, 
radhus och flerbostadshus 
med olika upplåtelseformer. 

På det 48 hektar stora 
området finns det även 
utrymme för skola och för-
skola som kommer att byggas 
i takt med behovet. 

Detaljplanen har nyligen 
vunnit laga kraft och det 
finns framför allt två anled-
ningar till varför tidsplanen 
flyttats fram ett år. 

– Efter den första utställ-
ningen fick man synpunkter 
från boende i Madenområ-
det på busstrafiken som från 
början var tänkt att gå genom 

samhället. Nu ska bussen 
istället gå upp via Starrkärrs-
vägen och in i en sling till 
Kronogården, säger Len-
nart Nilsson, näringslivs- 

och exploateringschef.
Det visade sig också finnas 

brister i utredningen kring 
bullerskydd men nu ska alla 
avtal vara klara.

Redan 2008 stod det klart 
att uppdraget att exploatera 
området skulle gå till Skan-
ska Nya Hem och Veidekke 
Bostad. 

Projektet kommer att 
pågå i åtta år, vilket innebär 
att byggtakten beräknas till 
50 bostäder per år. 

– Just nu pågår projekte-

ringen av gator samt vatten- 
och avloppssystem och upp-
handlingen väntas ske nu 
under våren. De första husen 
kommer att byggas under 
2013, säger Lars Lind-
ström, mark- och exploate-
ringsansvarig.

Gator med skogstema
Skogen kommer att avver-
kas i takt med behovet, men 
han poängterar att mycket av 
den kommer att finnas kvar 
emellan kvarteren för att 
bevara närheten till naturen.  

Även gatunamnen 
kommer att gå i naturens 
tecken, närmare bestämt på 
temat skogsväsen. Den som 
bosätter sig i Kronogården 
kan mycket väl få Vättarnas 
väg, Älvornas väg eller Näck-
ens väg som sin nya gatu-
adress. 

Det var under 2010 som 
Ungdomsfullmäktige fick 
i uppdrag att komma med 
namnförslag och det vin-
nande bidraget kom från 
tre elever på Kyrkbyskolan i 
Nödinge. 

Försenad byggstart av Kronogården
– Första spadtaget för nya bostadsområdet tas 2013

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stora planer. Söder om Starrkärrsvägen i anslutning till Aroseniusskolan och Madenområdet i Älvängen planeras det för 400 
nya bostäder inom en åttaårsperiod.                  Arkivfoto: Per-Anders Klöversjö


