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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Fräsch 3:a!

Välkommen till en 3:a i populära Brf 
Solbacken på första våning!

och är i ljusa färger. Nära Bohus
centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära
Kungälv. Bohus har nära till natur och 
fritidsaktiviteter. Boka dig för

Pris 765.000:- som utgångspris.
Visas 25/6. Ring för bokning. 
Adress Byvägen 2B2.

Bohus

Torp i Bohus/Måhult!

Mysigt litet torp på arrendetomt 

trädgårdsintresserade att ha en liten 

1000 kvm tomt.

Arrendeavgift 6660:-/år. 
Visas Ring för tidsbokning.

Bohus

Praktisk tegelvilla!

Praktisk och trevlig enplansvilla i tegel 
med både källare och delvis inredd vind. 

vinbärsbuskar samt plats för bollspel. 

Visas Ring för bokning.

.

Lilla
 Edet

Underbart läge vid sjö!

Snyggt totalrenoverad villa med allt en 
familj kan önska! Underbart läge

härlig altan delvis under tak. Solig

upplevas på plats! 150 kvm.

Visas Ring för bokning.

.

Nol

ÄLVÄNGEN. Företags-
gruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs 
Rörläggeri har förvär-
vat 40 000 kvm på 
Svenstorps handelsom-
råde i Älvängen.

Etableringen är ef-
terlängtad och hoppas 
skapa ringar på vatt-
net.

– Det här är en stor 
framgång för Ale 
kommun och ett bevis 
på att framtiden ser 
mycket ljus ut. Någon 
måste vara först och 
när en så tung före-
tagsgrupp bestämt sig 
skapar det förutsätt-
ningar för mer, säger 
kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Som en blixt från klar 
himmel slog nyheten ner 
om att Kungälvs Trä AB eta-
blerar sig på Alesidan. Affä-
ren är dock större än så. Ale 
kommun har sålt totalt 40 
000 kvm av verksamhetsom-
rådet Svenstorp i norra Älv-
ängen. 28 000 kvm till fast-
ighetsbolaget Creciente AB 

och 12 000 kvm till Kungälvs 
Trä. Övriga aktörer är inte 
klara ännu, men det finns en 
tydlig avsikt.

– Vi ser en enorm poten-
tial i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet. Med 
en helt ny infrastruktur 
skapas rätt förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 
Självklart vill vi se etable-
ringar som har en koppling 
till trävaruhandeln. Tanken 
från början har ju varit att 
ha en betoning av sällanköp 
i området och det kommer vi 
att försöka förverkliga. Vi har 
ett bra nätverk och intressen-
ter saknas inte, säger Kent 
Nilsson, huvudägare till 
Creciente AB, Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs Rörläg-
geri.

Över ett års förhandlingar 
var i fredags över. Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) och kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund 
(M) pustade ut.

– Det har varit många 
motgångar i Svenstorp och 
i efterhand kan vi konsta-
tera att det var fel att teckna 
en massa optionsavtal som 
blockerade området. När 
vi väl tog tillbaka initiativet 

och ägnade kraft åt direkta 
förhandlingar med skarpa 
intressenter gick det lättare, 
säger Jan Pressfeldt.

Att affären kommer att 
öppna fler dörrar är Mikael 
Berglund helt övertygad om.

– Det här skickar en signal 
till hela marknaden och för 
kommunens näringslivsar-
bete är det också en fram-
gång att kunna visa att tunga 
aktörer nu tror på Ale.

När Kungälvs Trä slår 
upp portarna nästa år är det 
ett företag som egentligen 
har återvänt hem. Bolaget 
startade nämligen sin verk-
samhet i Nol 1943, då under 
namnet Göta älvdalens trä.

– Men 1963 skulle riksväg 
45 byggas om och lokalerna 
låg i vägen. Sigvard Anders-
son som då ägde företaget 
valde att flytta verksamhe-
ten till Kungälv. Där har vi 
expanderat med åren, men 
nu blir det svårt att växa mer 
där. Eftersom vi har många 
lokala byggare från Ale som 
är kunder hos oss redan idag 
har det varit intressant att 
hitta ett läge på den här sidan 
älven, säger vd Stig Gus-
tavsson och tillägger:

– Vår framgång bottnar i 
korta beslutsvägar, eftersom 

vi inte tillhör någon kedja 
och behöver invänta svar 
från Stockholm. Vi hoppas 
att vårt personliga koncept 
med en hög servicenivå ska 
tilltala aleborna.

I samma företagsgrupp 

som Kungälvs Trä finns 
Bilab och Kungälvs Rörläg-
geri, men någon bilhandel är 
inte tänkt att etablera.

– Man ska aldrig säga 
aldrig, men det är inte planen 
just nu, säger Kent Nilsson.

Affären innebär en intäkt 
för Ale kommun om 11 Mkr.

– Företagsgrupp med Kungälvs Trä tar plats i Svenstorp

Tung etablering i Ale

Äntligen i mål. Efter långa förhandlingar är Ale kommun och företagsgruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, Kungälvs Rörläggeri och Bilab överens. I första hand är det Kungälvs 
Trä som kommer att etablera en anläggning i Svenstorp norr om Älvängen. Fastighetsbo-
laget Creciente ska sedan försöka komplettera med passande aktörer. Från vänster: Sam-
hällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD), Kent Nilsson, Creciente AB, Stig 
Gustavsson, vd Kungälvs Trä och kommunstyrelsens ordförande i Ale Mikael Berglund (M).
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