
ÄLVÄNGEN. Första 
salvan har gått, nu är 
byggnationen av Kro-
nogården i Älvängen 
igång.

Skanska Nya Hem är 
först ut med förverkli-
gandet av 36 hyresrät-
ter.

Om ett år fl yttar de 
första hyresgästerna 
in.

– Det har talats om Krono-
gården i många år, men nu 
är äntligen byggnationen i 
full gång. Det känns väldigt 
tillfredsställande, sa Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Press-
feldt (AD) när han i torsdags 
tryckte på knappen och den 
första salvan mullrade.

Mellan 350-400 nya 
bostäder ska byggas i Kro-
nogården. Av dessa kommer 
ett knappt 40-tal att säljas till 
intresserade tomtspekulan-
ter. En F-6-skola finns också 
inritad på området.

– Veidekke och Skanska 
Nya Hem disponerar 83% 

av området. Kronogården 
ska erbjuda alla upplåtelse-
former. Du ska kunna köpa 
din bostad, flytta in i hyres-
rätt eller bostadsrätt, säger 
Jesper Gustavsson, pro-
jektledare för Ale kommun.

I ett första skede kommer 
infrastrukturen att byggas. 
Vatten, avlopp, fiber, el och 
fjärrvärme. Samtidigt ska 
Myternas väg som ska gå från 
Starrkärrsvägen och ansluta 
till Gustav Larssons väg i 
Maden anläggas. Älvängen-
borna får vara förberedda på 
att det kommer att sprängas 
ett tag fram över.

De första husen som 
byggs blir 36 hyresrätter. 
Det är Skanskas och Ikeas 
gemensamma koncept, Bo-
Klok, som ska förverkligas.

– Det är ett bra boende för 
de många människorna. Här 
har vi en prislapp att rätta 
oss efter. Enligt konceptet 
får husen inte överstiga en 
bestämd nivå. I princip vem 
som helst ska ha råd att flytta 
in i Bo-Klok-husen, säger 
Katarina Widén Allansson.

Veidekke kommer att 
bygga yt- och energieffektiva 
småhus om 110 kvm.

– Det blir hyresrätter och 
bostadsrätter i en naturnära 
miljö. Tanken med Krono-
gården är att bevara en hel del 
grönska. Där vi bygger ska 
vi bygga tätt för att därmed 
kunna lämna kvar skogs-
dungar. Det är ett spännande 
område som säkert kommer 
att tilltala många, säger Kent 
Haglund, Veidekke.

Vad som kommer att vara 

det bärande argumentet för 
Kronogården är alla överens 
om.

– Alependeln! Att kunna 
ha Göteborg så nära samti-
digt som du bor tryggt och 
minst sagt naturligt tror vi 
kommer att locka många, 
säger Katarina Widén 
Allansson och Kent Hag-
lund.
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Nu är de 
här igen!
Börja spara i premieobligationer senast den 30 april.  
Du kan vinna upp till en miljon och får alltid minst pengarna  
tillbaka. Premieobligation 13:1 säljs 17-30 april på  
www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller hos  
vissa banker och fondkommissionärer.

Fynda till förmån för
MOLDAVIEN

Europas fattigaste barn

Göteborgsvägen 95, Älvängen • Tel 0303-74 61 80

SÖNDAG 28 APRIL 
KL 12-16

ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20 

VÄLKOMMEN IN
OCH FYNDA!

0303-642 80 • 0303-925 00 • 0303-74 66 90 
info@axelssonsfast.se • www.axelssonsfast.se

3:A i bra läge - BOHUS
Välkommen till populära Brf Solbacken och 
en bra planerad 3:a på 2:a vån med balkong 
i söder! En välskött förening och ett populärt 
område för både ung som gammal. Närhet till 
Bohus centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära Kungälv. Bohus 
har nära till natur och många fritidsaktiviteter. 
 
Vån. 2/3. 65,5 kvm. Avg. 3.616:- 
Pris 755.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning 18/4. Alkalievägen 13B. Kulturskolans musikalinriktning spelar Annie, 

den klassiska musikalen om en föräldralös flicka 

i 1930-talets Amerika. 

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge

Entré 50 kr. Under 26 år 20 kr
Förköp på Ale bibliotek 0303-330216

ÅRSMÖTE
Kulturskolans Intresseförening 

Torsdag 25 april kl 19.00 i sal 106,

Ale gymnasium.

Alla välkomna!

Musikal – Annie
Fredag 19 april kl 18.30

Söndag 21 april kl 17.00

Klädbytardag i Ale
Så här går det till:

1. Ta med dig max 5 plagg. Vi tar endast emot fräscha 

och rena plagg i bra skick. Fina accessoarer 

och skor i nyskick tas också emot.

2. För varje plagg du lämnar (max 5) får du en bricka 

och kan plocka ut ett nytt plagg.

OBSERVERA att man endast kan byta kläder för dam och herr, 
vi tar inte emot kläder i barnstorlekar!

Ale bibliotek, Nödinge, Lördag 20 april
ENDAST inlämning kl. 10.00 – 11.00

Byte kl. 11.30 – 14.00

Inlämning även 11.30 – 13.00

Plagg som inte väljs av någon skänker vi till en lokal 

second hand (Förra året Röda korset i Älvängen). 

DU får alltså inte tillbaka kläderna.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i
 samarbete med Ale bibliotek

Ale kommun, Skanska Nya Hem och Veidekke förverkligar 
nu det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen. Jesper 
Gustavsson, Katarina Widén Allanson och Kent Haglund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu är Kronogården på gångården på gång

I händelsernas centrum. Jan A Pressfeldt (AD) fi ck bränna 
av den första salvan i Kronogården.


