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– inte bara ett besök – en upplevelse.

TAG MED KUPONGEN SÅ FÅR DU KÖPA

20 KG VIT MARMOR-
KROSS ELLER GRANIT

     FÖR ENDAST ord 79:-

Erbjudandet gäller t o m 30/4 mot uppvisande av denna kupong

V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • Tel 0303-74 98 70/75 • www.blatunga.se

Öppettider (fr o m 2 april): 
Måndag 10-18, Tisdag & onsdag 07-16, Torsdag 10-18, Fredag 07-16, Lördag 10-14

VÅRPREMIÄR HOS BLÅTUNGA
MÅNDAG 2 APRIL

Ny stor utställning 
av dekorsten 

med självplock

TUMLAD MARKSTEN
GRÅ KÖRBAR
21x14x5

Ord pris 165:-/m2 /m2

ÄLVÄNGEN. Förra 
veckan presenterades 
planerna på Handels-
plats Älvängen.

Reaktionerna var 
många.

De flesta ifrågasätter 
om underlaget räcker 
för alla butiker.

Coop blir det stora ankaret 
när Handelsplats Älvängen 
öppnar i juni 2013. Att eta-
bleringen kommer att påverka 
befintliga livsmedelsbutiker i 
Ale i allmänhet och Älvängen 
i synnerhet råder det ingen 
tvekan om.

– Älvängen som ort blir inte 
större för att det öppnar en 
ny stor matbutik. Det blir tuff 
konkurrens, men det är vi vana 
vid inom ICA. Det är heller 
ingen hemlighet att vi har varit 
erbjudna att flytta vår verksam-
het till den nya handelsplatsen, 
men vår bedömning är att det 
inte finns utrymme för en så 
stor matbutik. Däremot tror vi 
att vi kan förbättra vår befint-
liga butik ytterligare. Vårt läge 
mitt i centrum nära pendeltå-
get är också mycket bra. Dess-
utom för kommunen, Svenska 
kyrkan och ICA samtal kring 
hur vi kan fortsätta utveckla 
centrala Älvängen i framti-
den. Vi tänker självklart inte 
ge upp, snarare tvärtom, vi 
tänker vässa oss ytterligare, 
säger ICA-handlare Stefan 
Wennberg.

På Ale Torg finns kom-
munens största livsmedelsbu-
tik, ICA Kvantum. Handlare 
Marianne Sjöö, som också är 

ordförande i den lokala företa-
garföreningen, tror att helhe-
ten avgör.

– Jag har respekt för all 
konkurrens, men vi vet att 
vår butik och vårt koncept är 
starkt. Ett bra utbud av erbju-
danden och hög servicenivå är 
som vanligt viktigt för kun-
derna och det är trots allt de 
som bestämmer. Jag tror att 
Ale Torg som helhet kommer 
att stå sig bra i konkurrensen 

med Handelsplats Älvängen 
och det borgar även för vår 
fortsatta framgång. Det skulle 
vara väldigt olyckligt om vi får 
två halvdåliga centrum istället 
för ett bra, menar hon.

Även Netto Älvängen 
kommer att bygga om sin 
butik och räknar definitivt att 
vara med i kampen om livs-
medelskunderna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tveksamma reaktioner

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 
Mik l B l d (M) h

tisk exploatör som nu tänker 
ä 100 ilj

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

Faksimil Alekuriren vecka 12, 2012.

Marianne Sjöö, ICA-handlare 
på Ale Torg.

Stefan Wennberg, ICA-hand-
lare i Älvängen.


