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RONDEN

Tisdag 24 september

Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från resecentrum i Älvängen. 
Gärningsmännen använder sig 
av sprayfärg, bläck och blyerts. 
De ristar även i glaset med ett 
vasst föremål.

Torsdag 26 september

Slangning
Stöld av bensin på Göteborgs-
vägen i Surte. En lägenhetsin-
nehavare vaknar av väsen 
utanför och upptäcker att en 
person håller på att slanga 
bensin.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

ÄLVÄNGEN. Henrik 
Kjellberg har arbetat 
tio år som mäklare på 
olika orter.

Sedan den 1 septem-
ber driver han Axels-
sons Fastighetsbyrå i 
Älvängen.

– Jag ser en jättepo-
tential i Ale, säger Hen-
rik till lokaltidningen.

Henrik Kjellberg har varit 
verksam som mäklare i tio 
år varav två år som delägare 
på ett kontor i Karstad inom 
Fastighetsbyrån.

– Varför vi flyttade från 
Värmland beror på att min 
fru blev erbjuden ett arbete 
i Göteborg. Flyttlasset gick 
till Nödinge 2011, ett beslut 
vi inte har behövt ångra. 
Vi trivs fantastiskt bra, det 
fungerar utmärkt med skola 
och dagis för våra barn och vi 

njuter av närheten till Göte-
borg och till havet, berättar 
Henrik.

– Ale är verkligen en 
kommun som har framti-
den för sig. Pendeln innebär 
många möjligheter för invå-
narna.

Efter drygt två år hos 
Axelssons Fastighetsbyrå 
påbörjades en diskussion 
mellan Henrik Kjellberg och 
de båda ägarna, Jan Erik 
Axelsson och Claes Tevell, 
om framtiden för Älvängen-
kontoret. Det landade i ett 
övertagande av verksamhe-
ten i Ale och Lilla Edet.

– I det här fallet pratar vi 
om franchising under Axels-
sons flagg. Axelssons Fastig-
hetsbyrå är marknadsledande 
i Kungälv och jag ser en stor 
potential även här. Vi är tre 
personer som bemannar 
kontoret i Älvängen, men ska 

– Nu ansvarar Henrik Kjellberg för Ale och Lilla Edet

Franchising under 
Axelssons fl agg

ÄLVÄNGEN. Hela 113 
kunder visade intresse 
för de 30 BoKlok-
lägenheterna i Krono-
gården som i lördags 
bjöds ut till försäljning 
på IKEA-varuhuset i 
Bäckebol. 

Det stora intresset 
gjorde att en turord-
ningslista upprät-
tades, genom vilken 
kunderna får välja sin 
bostad med hjälp av 
lottdragning.

Så var det dags för de första 
lägenheterna i det nya 
bostadsområdet Kronogår-
den på Älvängens höjd att 
bjudas ut till försäljning. 
Evenemanget, som hölls i 
lördags på IKEA-varuhuset 
i Bäckebol, lockade många 
intresserade som under 
två timmar hade chans att 
lämna en ”bokningsanmä-
lan”. Sammanlagt fick man 
hela 113 spekulanter till 
de 30 lägenheterna, som 
väntas stå inflyttningsklara 
innan sommaren nästa år. 

För att ge alla samma 
chans har man tagit hjälp av 

lotten för att fördela bostä-
derna. En turordningslista 
över vilka kunder som får 
välja först upprättades och 
alla med könummer 1-60 
bjuds in till ett informa-
tionsmöte. 

– Övervägande var det 
personer som redan bor i 
Ale som var intresserade, 
främst från Älvängen och 
Nödinge. Det var många 
yngre och många äldre. 
Det pratades en hel del 
kring pendeln, som gjort 
Ale mycket attraktivt, säger 
Carina Berntsson, kund-
ansvarig säljare på BoKlok. 

Det aktuella området 
som fått namnet Skogsrået 
innefattar såväl tvårums-
lägenheter som treor och 
fyror, alla bostadsrätter 
med en yta på 53, 69 res-
pektive 81 kvadratmeter.

BoKlok-konceptet, som 
funnits i närmare 20 år, 
har utvecklats av Skanska i 
samarbete med IKEA och 
grundidén är att skapa ett 
kvalitetsboende med god 
design till en lägre kostnad.

JOHANNA ROOS

Framtidsbild. Så här kan det se ut i området Skogsrået i 
Kronogården på Älvängens höjd framåt sommaren nästa år.

– Kunderna övervägande alebor
Stort intresse för Kronogården

även tillsätta en administrativ 
tjänst i höst, förklarar Henrik 
Kjellberg.

På vilket sätt sticker 
Axelssons Fastighetsbyrå 
ut?

– Vi tillhandahåller många 
tjänster under ett och samma 
tak, även om huvudfokus 
ligger på mäkleri. Vi är en 
fristående byrå som kan gå 
utanför ramarna. Vi följer 
kunden under hela proces-
sen. Har vi en köpare som 
behöver sälja en lägenhet 
på Hisingen så hjälper vi till 
med det också.

Hur ser det ut på 
bostadsmarknaden i Ale 
just nu?

– Generellt sett så har 
den tagit ett jättekliv både 
intresse- och prismässigt. 
I första hand är det göte-
borgare som söker sig hit. 
Det är villor i bra skick som 
efterfrågas; tak, fönster och 
uppvärmningssystem ska 
vara fixat. Spekulanterna ser 
gärna en närhet till någon av 
pendelstationerna.

– Det faktum att Göte-
borg ligger inom ett nära 
pendlingsavstånd gör Ale 
attraktivt. Det är det som 

Ale kommun ska fortsätta att 
marknadsföra.

Hur ser det ut i Lilla 
Edets kommun, som ert 
kontor också ansvarar för?

– Vi ser ett ökat intresse 

för framförallt Lödöse med 
dess närhet till pendelstatio-
nen. Vi har också en mäklare 
som enbart jobbar i Lilla 
Edets kommun, avslutar 
Henrik Kjellberg.

Henrik Kjellberg har tagit över ansvaret för Axelssons Fastighetsbyrås kontor i Älvängen. 
Här ses han tillsammans med kollegorna Ann-Sofi e Johansson och Maria Karlsson.
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