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Välkommen  
på sparaträff
Swedbank Älvängen och Surte hälsar dig  
välkommen på en träff under temat  
Spara till din dröm... – Vad är ditt mål? 
Med målet i fokus blir det lättare att planera  
ditt sparande. Ulf Sigbratt guidar oss i  
sparandets värld.

Onsdag den 17 oktober kl. 18.30-21.00  
på Golfkrogen, Alvhem kungsgård.  
Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig  senast 12 oktober till  
Älvängen:  samira.daher@swedbank.se  
Surte:  peter.stalfors@swedbank.se

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
centrum har fått ett till 
stora delar nytt utse-
ende.

Projektet är nu avslu-
tat, däremot fortsätter 
arbetet ute på E45 och 
vid stationsområdet.

– Samhällsbilden 
har förändrats till det 
bättre, anser Kalle 
Mattsson, platschef på 
Svevia.

I januari förra året fick Svevia 
uppdraget att göra en miljö-
prioriterad lokalväg genom 
Älvängen. I entreprenaden 
ingick också att iordning-
ställa en ny pendelparkering 
vid Resecentrum, ny par-
kering framför Beijers samt 
anslutande vägar till det nya 
resecentret. Samtidigt skulle 
Ale kommun passa på att 
bygga nya vattenledningar 
på den aktuella sträckan.

– Det har skett en sam-
finansiering för projektet 
mellan Trafikverket, Ale 
kommun och Västtrafik, 
berättar Mats Granath, 
Trafikverkets projektledare i 
Älvängen.

Svevia, som har ansva-

rat för ombyggnaden av 
Göteborgsvägen, fick inled-
ningsvis mycket kritik från 
berörda näringsidkare för att 
arbetet drog ut på tiden, att 
tillgängligheten begränsades 
och inte minst uttrycktes 
missnöje över parkerings-
fickornas utformning. Att 
fickorna inte byggdes till-
räckligt breda helt enkelt.

– Svevia har följt de rikt-
linjer som finns för projektet. 
Vi hade en begränsad bredd 
att förhålla oss till med cykel-
bana, parkeringar och gång-
stråk på båda sidor. Jag vill 
påstå att nio av tio bilar står 
bra parkerade. Parkerings-
fickorna är två meter breda 
och har fasade kantlinjer, 
säger Mats Granath.

Du tycker således inte 
att kritiken är befogad?

– Så här i efterhand kan 
man tycka att vi kunde tagit 
mer av gångstråket. I projek-
teringsläget såg vi dock detta 
som den bästa lösningen och 
att göra om arbetet när vi 
väl kommit igång hade blivit 
alldeles för kostsamt, säger 
Mats Granath.

Kalle Mattsson och Mats 
Granath tror att det handlar 

om en anpassning, såväl för 
affärsinnehavare som för tra-
fikanter. 

– Det har inte blivit färre 
parkeringsplatser i centrala 
Älvängen, däremot är de lite 
mer utspridda än tidigare. 
Jag är övertygad om att Älv-
ängen som samhälle kommer 
att bli riktigt bra när allting är 
färdigt. Det tar lite tid innan 
allting sjunker in, säger Kalle 
Mattsson som tycker att kon-
takten med näringsidkare 
och allmänhet fungerat bra.

– Vi har hela tiden varit 
noga med att få ut informa-
tion till handlarna när saker 
har uppstått. Tyvärr hade vi 
oturen att få tre olika läckage 
på vattenledningen och fick 
gräva upp på platser där vi 
redan gjort färdigt. Vi har 
full förståelse för den frus-
tration som vissa affärsinne-
havare upplevde då, men vi 
har hela tiden haft en överty-
gelse om att det skulle bli en 
bra slutprodukt, säger Kalle 
Mattsson.

Vad menas med miljö-
prioriterad lokalväg?

– Det innebär bland annat 
att centrum har försetts med 
upphöjda övergångsställen. 
Vi har ökat säkerheten för 
de som går, cyklar och kör 
bil. Göteborgsvägen genom 
centrum upplevs inte längre 
som någon ”motorväg”. Det 
har dessutom blivit ett grö-
nare centrum med träd och 
planteringar, säger Kalle 
Mattsson.

Du anser att projektet är 
väl investerade pengar?

– Ja, för att göra gamla 
samhällen mer moderna. Det 
tror jag att alla kommer att 
inse om några år. Det är vik-
tigt att göra något åt lands-
bygdernas tätorter för deras 
fortsatta utveckling.

I veckan skedde slutbe-
siktning av projektet och 
kvarstår gör bara vissa kom-
pletteringsarbeten.

– Vi vill tacka aleborna 
för den här tiden. Det har 
varit 21 intensiva månader, 
ett projekt med många olika 
delar, avslutar Kalle Matts-
son och Mats Granath.

Uppdraget i Älvängen slutförtUppdraget i Älvängen slutfört
– Centrum har fått nytt utseende

Kalle Mattsson, platschef på Svevia, och Mats Granath, projektledare på Trafi kverket, tackar 
för sig och kan konstatera att Älvängen centrum har blivit både grönare och skönare att 
vistas i för de som går, cyklar och kör bil.
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Temahelger med SPA

fr. 1 450:-/pp
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pensionärsdag
Fredag 5 oktober kl 14.00

Bohus Servicehus

Ulf Källvik &
Lennart Palm

underhåller

Tomas 
Eneroth
Riksdagsman

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås


