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ÄLVÄNGEN. Efter 60 år 
på samma plats fl yt-
tar nu Hardesjö Bil sin 
verksamhet.

Ale kommun gör ett 
nytt strategiskt fastig-
hetsköp i Älvängen.

Överenskommelsen 
skapar förutsättningar 
för nya centrala bostä-
der nära pendeln samti-
digt som Hardesjö Bil 
kan utveckla företaget 
på Svenstorp verksam-
hetsområde i norra 
Älvängen.

Förra veckan berättade lokal-
tidningen om att Kungälvs 
Trä kommer att öppna i Älv-
ängen och en större företags-
grupp från Kungälv planerar 
för ytterligare etableringar 
i Svenstorp. Nu offentlig-
görs också affären mellan Ale 
kommun och Hardesjö Bil. 
En strukturstudie för Älv-
ängens centrumutveckling 
avslöjade redan för sex år 
sedan när dåvarande stads-
arkitekten Måns Werner 
visade skisser om hur ett 
framtida Älvängen skulle 
kunna se ut. En av utgångs-
punkterna i studien var att 
förtäta med bostäder samt 
att skapa utrymme för nya 
affärslokaler centralt. För att 

möjliggöra detta har tomten 
där Hardesjö Bil och ambu-
lansstationen idag ligger 
blivit högintressant. Paral-
lellt med kommunens planer 
bestämde sig Hardesjö för att 
utveckla sin verksamhet till 
ett komplett bilskadecenter 
med en ny plåt- och lackverk-
stad. I samband med detta 
tog Ale kommun kontakt.
– Vi skulle precis sätta spaden 
i marken, bygglovet var klart 
för den nya lackverkstaden, 
när Lars Lindström från 
kommunen ringde. Självklart 
förstår vi fördelarna med att 
flytta bort vår typ av verk-
samhet till bättre lämpade 
områden. Det handlade bara 
om att hitta en lösning som 
båda parter kunde acceptera. 
Det är inte gratis att bygga en 
ny verkstad, men med tanke 
på alla nya krav som Volvo 
ställer kom det här ganska 
lägligt. Nu kan vi anpassa 
allt efter dagens behov och 
bygga ett optimalt skade-
center, säger en nöjd Niclas 
Hardesjö.

Även Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) ser stora fördelar 
med att parterna nu kommit 
överens.

– Det här skapar förutsätt-
ningar för Älvängens fram-

tida utveckling. Bostäder 
centralt nära pendeln och 
ortens serviceutbud samti-
digt som vi samlar företag 
som Hardesjö Bil på ett 
gemensamt område tror jag 
är bra för alla. I och med 
förvärvet äger kommunen 
rådigheten över hur utveck-
lingen ska fortskrida i Älv-
ängen.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 

Pressfeldt (AD), är också 
mycket belåten över affären.

– Nu ska den strukturstu-
die som tagits fram för Älv-
ängen ses över och ett nytt 
gestaltningsprogram ska tas 
fram för centrum. Målbilden 
är att skapa en småstadska-
raktär. Dessa tankar hade 
blockerats om Hardesjö Bil 
fått ligga kvar. Äntligen kan 
vi ta ett stort samlat grepp 
kring utvecklingen.

På Svenstorps verkam-
hetsområde kommer bygg-
nationen att starta snarast 
möjligt. Hardesjö har köpt 
12 000 kvm, granne med 
Håkan Andersson Mekaniska 
(HAMEK) som förutom ett 
komplett bilskadecenter även 
ska erbjuda en manuell tvätt-
station.

– Vi bygger också en 
utställningshall för nybils-
försäljning. Allt anpassas 

för en fullserviceanläggning 
åt Volvo och Renault. Det 
blir ett toppmodernt flöde i 
verkstaden, där bilen går in 
i ena änden och ut genom 
den andra när allt är klart. 
Förhoppningsvis kan vi vara 
färdiga till efter sommaren 
nästa år, säger Niclas Har-
desjö.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Ale kommun gör ett nytt 
strategiskt fastighetsköp

Överens. Ale kommun förvärvar fastigheten där Hardesjö Bil varit verksamma sedan 1953 i Älvängen. Företaget bygger 
istället ett nytt komplett bilskadecenter på Svenstorps verksamhetsområde norr om Älvängen. Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), skakade hand med Niclas och 
Sven Hardesjö.
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