
ÄLVÄNGEN. 13 år, fem 
månader och en dag.

I måndags sålde 
entreprenören Bengt 
Bengtsson sitt bygg-
klara projekt Handels-
plats Älvängen efter år 
av stridigheter.

SEFA Byggnads AB 
ska nu förverkliga köp-
centrumet där Coop blir 
det stora ankaret.

Trots alla motgångar med att 
få förverkliga sin idé om Han-
delsplats Älvängen där nuva-
rande Willys ligger har Bengt 
Bengtsson, 73, inte givit upp. 
Striderna med Vägverket, Ale 
kommun och andra myndig-
heter har kantat Bengtssons 
idé under många år. När han 
nu äntligen fått alla pusselbi-
tar på plats väljer han att över-
låta förverkligandet till andra 
krafter och i samma stund 
tackar han alla inblandade.

– Jag måste göra det en 
dag som denna. I slutet har 
kommunledningen med 
Mikael Berglund (M) och 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
spetsen varit en tillgång. På 
samhällsbyggnadskontoret 
finns också ett antal skickliga 
tjänstemän som har bidragit 
till att vi nu kan sätta spaden 
i jorden, säger Bengt Bengts-
son och verkar lite tagen av 
stundens allvar.

Vid sin sida har han bland 
annat haft affärsutveckla-
re Vidar Rasmusson som 
hjälpt till med att forma Han-
delsplats Älvängen.

Kämpig resa
– Det har varit en kämpig 
resa, men på senare tid väl-
digt rolig. Plötsligt tror alla 
på idén som många förkasta-
de i början. När jag förklara-
de för Bengt att det kanske 
vore bättre att låta någon 
annan få bygga och förvalta 
lokalerna trodde jag aldrig att 
vi skulle få så många förslag. 
Infrastrukturutbyggnaden 
har gjort att alla stora explo-
atörer har fått upp ögonen för 
Ale i allmänhet och Älväng-
en i synnerhet. Till sist valde 
vi SEFA Byggnads AB vars 
ägare Ola Serneke står med 
båda fötterna på jorden och 
har en förankring i regionen, 
berättar Vidar Rasmusson.

Det är en mycket optimis-

tisk exploatör som nu tänker 
satsa närmare 100 miljoner 
kronor för att bygga Han-
delsplats Älvängen.

– Här finns möjligheterna 
och det har jag hävdat länge. 
Vi har letat projekt i mellan 
Göteborg och Trollhättan, då 
vi ser en stor potential med 
anledning av den gigantiska 
utbyggnad av både motorväg 
och järnväg som staten nu ge-
nomför. Älvängen står också 
inför en stor expansion med 
nya bostäder. Underlaget 
kommer att växa lokalt, men 
läget vid E45 gör också att 
vi kommer att locka många 
kunder från vägen, säger Ola 
Serneke och tydliggör sedan 
hur han vill att handelsplat-
sen ska uppfattas:

Estetiskt
– Vi kommer att betona det 
estetiska. Det får inte bli en 
betonggrå fastighet, utan vi 
vill ha en handelsplats med 
en tydlig själ och identitet.

Vilka hyresgästerna är av-
slöjar inte projektledningen, 
men bekräftar i nästa andetag 
att dragkampen om livsmed-
elsetableringen är över. De 
stora jättarna visade alla ett 
påtagligt intresse, men Coop 
var hetast på gröten.

– Vi återkommer med mer 
information när alla kontrakt 

är undertecknade. I princip är 
vi klara. Det återstår några 
frågetecken, men intressen-
terna är seriösa så det finns 
inget som hindrar oss från att 
gå vidare, säger Ola Serneke.

Handelsplats Älvängen 
består av tre deletapper. Den 
första är centrumbyggnaden 
om 8 400 kvm och cirka 400 
parkeringsplatser. Den andra 
är handelslokaler norr om 
Nordisk Rörmärkning och 
etapp 3 består av möjliga lo-
kaler för sällanköpshandel. 
Totalt skapas 15-17000 kvm 
handelsyta.

Ökat servicebehov
– De närmaste fem åren 
kommer Älvängen att växa 
med upp till 3000 invåna-
re. Behovet av kommersi-
ell handel och service ökar. 
Med Handelsplats Älvängen 
fylls ett vakum i den här delen 
av Ale och Göta älvdalen. Vi 
stoppar delar av handelsutflö-
det och skapar förhoppnings-
vis 200 nya arbetsplatser tack 
vare det här initiativet, säger 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
fanns också på plats och ut-
tryckte sin stora glädje över 
beskedet om en snar bygg-

start.
– Det här är enormt vik-

tigt för Älvängen och vad som 
känns tryggt är att vi nu är 
många som har samma över-
tygelse. Man satsar inte 100 
miljoner som SEFA gör om 
man inte tror på en positiv 
framtid.

Att den nya handelsplat-
sen skulle innebära slutet för 
befintliga köpmän på orten 
tror inte Vidar Rasmusson  – 
tvärtom.

– Vi kommer att ha 1 
miljon besökare per år och 
handel föder handel. Själv-
klart kommer det att skvät-
ta över på övriga Älvängen 
och vi försöker undvika kon-
kurrerande verksamheter så 
långt det går.

2012  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren 1 1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Bygger och förvaltar. Ola Serneke vd och ägare till SEFA AB som i måndags förvärvade pro-
jektet Handelsplats Älvängen. Platschef för att förverkliga visionen blir Kent Fagerberg.

En viktig del i utvecklingen av Älvängen som samhälle. "Ska 
vi växa så kraftfullt med bostäder måste utbudet av handel 
och service hänga med" säger Kommunstyrelsen ordförande 
Mikael Berglund (M) och Samhällsbyggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD).

Äntligen klart. 13 år, fem månader och en dag tog det för entreprenören Bengt Bengtsson att få alla bitar på plats gällande Handelsplats Älvängen. God hjälp 
de senaste åren har han haft av affärsutvecklare Vidar Rasmusson. I måndags presenterades upplägget och konceptet – om ett drygt år är det premiär för 
8400 kvm handel och kontor.

Klart för Handelsplats Älvängen
– Coop blir 
det tunga 
ankaret

HANDELSPLATSEN

Centrumbyggnad: 8 400 kvm, 
varav 6500 i markplan.
Byggstart: juni 2012
Premiär: juni 2013
Största hyresgäst: Coop, 3200 kvm
Antal parkeringsplatser: 400
Övriga hyresgäster: Apotek, bank, 
blommor, färg, spel, café, sport, 
elektronik, hälsa. Allt enligt dis-
positionsplanen av Handelsplats 
Älvängen.

ÄGAREN – SEFA KONCERNEN

SEFA koncernen bildades 2002 och är idag ett av de snabbast växande entre-
prenadföretagen i Sverige. 2011 uppgick omsättningen i koncernen till cirka 
1,2 miljarder kronor och för 2012 pekar prognosen mot 1,6 miljarder. Målet är 
att vara börsnoterat före 2015. SEFA koncernen består av SEFA Fastighets AB, 
SEFA Byggnads AB, SEFA Anläggnings AB och SEFA Industri AB. Uppmärksam-
made byggnationer i närområdet är bland annat Slättbergshallen, isarena för 
bandy och hockey, i Trollhättan, Allum Parkeringshus, 10 350 kvm parkering 
i fyra plan, Coop Lysekil, Dockhuset, attraktivt flerbostadshus på Norra Älv-
stranden, Stenas huvudkontor i Göteborg och inte minst Kamratgården, IFK 
Göteborgs nya träningsanläggning.
Ägare och vd: Ola Serneke


