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Ett står i lågor, ett annat 
förbereder första spad-
taget. Handelsut-

vecklingen står på nytt i cen-
trum i Ale kommun.De se-
naste årens många spekula-
tioner om en ny handelsplats 
i Älvängen är nu till ända. I 
måndags presenterades vilka 
som tänker bygga och finan-
siera samt vilka som tänker 
hyra in sig. Fast alla moln 
skingrade sig inte. Av de när-
mare 7000 kvm är det bara 
drygt hälften som är kontrak-
terade och klara. Ankaret i 
den nya handelsplatsen blir 
Coop. Kooperationen tänker 
uppenbarligen ta tillbaka sina 
förlorade marknadsandelar 
i Göta älvdalen. Det är inte 
så länge sedan det fanns en 
Konsumbutik i varje samhäl-
le, men när kartan ritades om 
blev bara Surte kvar. Med en 
helt ny butik om 3200 kvm 
får Ale kommun ytterligare 
en livsmedelsjätte som tänker 
utmana på allvar. Vad kon-
sekvenserna eller effekterna 
blir kan vi bara fundera kring. 
Att aleborna blir att gratule-
ra råder det ingen tvekan om, 
konkurrens pressar aktörerna 
att ständigt ligga i framkant 
med erbjudanden. 

Personligen funderar jag 
mest på om underlaget verk-
ligen räcker? Kan Älvängen 
mätta tre livsmedelsbutiker, 
när en av dem blir så betyd-
ligt mycket större? Hur på-
verkas den övriga dagligvaru-
handeln i Ale?
ICA Kvantum på Ale Torg 

är idag en tydlig etta med sin 
storlek, utbud och inte minst 
sitt geografiska läget. Det 
har en avgörande betydel-
se för handeln. Även de som 
bor norr om Nödinge passe-
rar nästan dagligen Ale Torg, 
varför handelsströmmarna 
talar för fortsatta framgång-
ar för ICA. Dessutom är Sys-
tembolagets etablering det 
som kan bli tungan på vågen. 
Att den gröna skylten saknas 
på Handelsplats Älvängen kan 
få en avgörande betydelse.

Den nya handelsetable-
ringen baserar sig mycket på 
det som komma skall. Att till-
växten kommer när bostäder-
na byggs, att underlaget är ett 
annat i framtiden. Fram till 
dess då? Hur uthålliga är bu-
tikerna och fastighetsägaren? 
Hinner det bli en kamp om 
de nya kunderna eller blir det 
bara ett krig om de som redan 
finns? Handelsplats Älvängen 
behöver ett attraktivt utbud 
för att locka kunder utifrån. 
Det krävs inflöde av handel 
för att nå framgång. Här har 
affärsutvecklarna något att 
bita i.

Jag är orolig för balan-
sen i Älvängen. Krafterna 
för att utveckla samhället har 
inte dragit åt samma håll. Re-
secentrumet med pendeln 
hamnar i ena änden och den 
nya handelsplatsen i andra. 
Däremellan har vi de befint-
liga och starkt rotade affärs-
rörelserna. Är det så 
genomtänkt? Kanske 
inte, men möjli-

gen inte så avgörande heller. 
Skapas 200 nya arbetstillfällen 
och ett inflöde av handel is-
tället för ett utflöde har vi alla 
skäl att applådera.

Nästa år firar Bohus Cen-
trum 40 år. Söndagens larm 
om en brand som spred sig 
hastigt från Nettos lastbryg-
ga och upp längs fasaden var 
beklaglig. Å andra sidan var 
det många år sedan som just 
Bohus Centrum fick så stor 
massmedial uppmärksam-
het. Räddningstjänsten fick 
kontroll på branden innan 
den hann sprida sig in i an-
läggningen. Rökutveckling-
en som var kraftfull lär emel-
lertid göra sig påmind ett bra 
tag fram över. Det behövs ett 
närcentrum i Bohus, frågan är 
bara med vilket innehåll? Ale-
byggens vision om ett frisk-
vårdscentrum är spännande, 
men är det tillräckligt kom-
mersiellt gångbart? Återstår 
att se hur pigg 40-åringen är 
om ett knappt år.

Handeln i centrum

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER  60:-/m

VÅREN ÄR HÄR  i metervara & färdigsytt!

Enfärgat BOMULLSTYG 30-40:-/m

LINNE 85:-/m   FIN HEMINREDNING
STRUMPOR  Barn & Dam 5 PAR 49:-

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

Hur hänger nu detta ihop? Hur 
bygger man upp ett bisamhälle? 
Ingvar Karlsson berättar. Vackra 

bilder på blommor som avslutning.
Onsdag 21 mars kl 19.00 

i Aktivitetshuset i Älvängen.
Entré 40 kr. inkl fika.

Välkommen till en 
trevlig kväll! 

IOGT-NTO föreningen STARKE i Älvängen

”HONUNG, BLOMMOR 
OCH BIN”

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

PÅSKBASAR
Lördag 24 mars kl 11.00

i Kilanda skola
Välkomna!Starrkärrskretsen
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VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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