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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. *Provkör valfri Opel och fråga din Opel-säljare om en tävlingskod och skriv in den på tavlamedopel.se, 
tillsammans med din motivering. Lycka till!. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

Filaregatan 7, Kungälv, 
Måndag–Fredag 9–18, Lördag 11-15, 0303-20 86 00.  
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INTE EN I MÄNGDEN

HELT NYA OPEL MOKKA!  Från 179 900 kr

Finansieringsränta

4,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Introduktionserbjudande:

Komfortpaket 1 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

Finansieringsränta

4,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Från 

159 900 kr
Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över 
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider vi 
upp nivån ytterligare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

www.kongahallabil.se

ÄLVÄNGEN. Vårdcen-
tralen och folktandvår-
den i Älvängen fl yttar 
till den nya handels-
platsen.

SEFA Bygg AB pre-
senterade i veckan de-
lar av innehållet, men 
än återstår ett antal 
pusselbitar.

Senast i oktober är 
det premiär.

Ola Serneke, vd och huvud-
ägare i SEFA-koncernen, 
Sveriges sjätte största bygg- 
och entreprenadföretag, 
hade bjudits in för att pre-
sentera sina visioner för Älv-
ängen, då ortens företagar-
förening höll årsmöte. SEFA 
förverkligar just nu Handels-
plats Älvängen i den norra 
delen av samhället. Det åter-
står fortfarande några pussel-
bitar innan allt är på plats när 
det gäller innehållet, men 
Ola Serneke kunde i alla fall 
berätta mer än tidigare.

– Övre plan är vi helt klara 
med. Hit flyttar vårdcen-
tralen och folktandvården i 
Älvängen. Det passar bra in 
i vår filosofi att vara mer än 
ett köpcentrum. Vi vill mer 
skapa karaktären av ett servi-
cecentrum, där du kan uträtta 
mer än dina behov av shop-
ping. Vi skulle aldrig kunna 
locka så många butiker som 

det krävs för att bli ett attrak-
tivt köpcentrum, men med 
en mängd olika verksamhe-
ter kommer folk att hitta hit, 
säger Ola Serneke och blir 
sedan mer detaljerad:

– I bottenplan har man 
Coop som ett ankare. Här 
kommer också finnas en 
optiker, apotek, spelbutik, 
någon mindre modebutik, 
kanske skor och något inom 
friskvård. Vi har haft långt-
gående samtal med Friskis & 
Svettis.

Två större hamburger-
kedjor har visat stort intresse 
för en etablering, men vilken 
det blir är inte klart.

– Jag ber att få återkomma 
till detta. Vi tar inga för-
hastade beslut och denna är 
tänkt att ligga i den delen där 
Willys idag har sin butik. De 

stänger 31 mars och därför 
vet vi inte exakt tidsplanen. 
Vi har tagit bit för bit.

I andra änden återstår 
också en lokal att fylla och 
där vill Ola Serneke helst se 
att Systembolaget flyttar in.

– Det finns inget som 
säger att de inte kan göra det. 
Jag har hört en massa olika 
skäl, till exempel att det inte 
kan finnas två systembolag 
i en och samma kommun. 

Det är bara skitsnack. Vad 
de däremot alltid hävdar är 
att de inte vill vara dragplås-
ter till en handelsplats, alltså 
den som först säger att de ska 
öppna. Här blir de i så fall 
den sista pusselbiten och det 
hoppas jag att de ska gilla, 
menar han.

SEFA vann också en mark-
anvisningstävling om det 
gamla busstorget i Älvängen. 
Här planeras ett 50-tal 

bostadsrätter fördelade i två 
huskroppar, en lägre tre till 
fyra våningar och en högre 
med åtta till nio plan. I bot-
tenplan längs Göteborgsvä-
gen blir det troligtvis också 
lokaler för handelsändamål.

– Vi har ett underskott på 
bostäder i hela landet och jag 
tror stenhårt på att expan-
dera utanför storstäderna. 
Älvängen är ett perfekt sam-
hälle med perfekta förutsätt-

ningar tack vare pendeln och 
motorvägen. För att handeln 
och servicen ska överleva här 
ute krävs också att fler flyttar 
hit. Det krävs fler plånböcker 
och därför måste vi förtäta på 
flera ställen i Älvängen, tror 
jag, säger Ola Serneke över-
tygande.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Handelsplats Älvängen tar form. Nu är det klart att vårdcentralen och folktandvården i Älvängen fl yttar in på plan två.

Lämnar sina tidigare lokaler 
i Älvängen.

Vårdcentralen fl yttar till nya handelsplatsen


