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Välkommen in och se våra 

HÖSTNYHETER!

Ale Torg 7, Nödinge

LYKTA
vit och sand, H: 34cm

59:-

Blockljus från 19,90

Middagsservis 99:-  
(ord pris 199:-)

ÄLVÄNGEN. Trycket på 
hyresrätter hos Ale-
byggen är stort.

Nu utökas beståndet 
med 36 nya lägenheter 
i Kronogården, Älv-
ängen.

– Et väldigt roligt 
besked att kunna 
lämna, konstaterar 
Sune Rydén (KD) ordfö-
rande i det kommunala 
bostadsbolaget Alebyg-
gen.

Kronogården i östra Älv-
ängen tillhör ett av Ale 
kommuns största planerade 
bostadsområden. Det är 
Skanska Nya Hem och Vei-
dekke som fått i uppdrag 
att exploatera, men det blir 
också utrymme för privata 

tomtköp. Ett av kraven från 
Ale kommun har varit att 
exploatörerna ska kunna 
erbjuda ett varierat utbud 
av upplåtelseformer. En viss 
andel ska till exempel vara 
avsett för hyresrätt.

– Det medförde att vi tidigt 
fick frågan om Alebyggen 
var intresserade att köpa och 
förvalta ett antal objekt som 
hyresrätt. I sommar har vi 
kommit överens om en affär 
med Skanska som kommer 
att bygga ett standardpro-
jekt enligt BoKlokkonceptet 
(IKEA) som intresserade kan 
beskåda vid Klockarvägen i 
Nödinge. Det är hög stan-
dard, men ingen överdriven 
lyx. Med tanke på att det är 
nyproduktion har det varit 
viktigt för oss att lyckas hålla 
nere hyresnivån. Det är svårt, 
men tack vare BoKlokkon-
ceptet blir det enligt oss en 
rimlig hyra. Det är genom-
tänkta lägenheter, där du 
bara behöver betala för ytor 
du använder. Det finns inga 
långa korridorer eller utrym-
men som inte används. Det 
är effektivt och välplanerat, 
säger Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman.

Objektet är placerat nära 

den planerade skolan, men 
också Starrkärrsvägen där 
kollektivtrafiken löper förbi 
är inom synhåll.

– Vi upplever att de som 
är intresserade av hyresrät-
ter ofta reser mer kollektivt 
och därför gör närheten till 
kollektivtrafiken att lägenhe-
terna bör bli attraktiva, säger 

Sune Rydén.
Beskedet om nya hyresrät-

ter i Ale i allmänhet och Älv-
ängen i synnerhet är viktigt 
både politiskt och kommer-
siellt för Alebyggen.

– Det är för många som 
idag har stora problem att 
hitta en bostad och därför 
har vi i Alebyggen ett särskilt 

stort ansvar att försöka få till 
stånd en nyproduktion, men 
det är svårt då de höga entre-
prenadkostnaderna gör att 
hyrorna blir orimliga, menar 
Sune Rydén och Lars-Ove 
Hellman fyller i:

– Att vi kan utöka antalet 
hyresrätter i just Älvängen 
känns väldigt bra, då det är 

störst efterfrågan här och i 
Nol södra.

Av de 36 nya lägenheterna 
blir det 12 tvåor, 12 treor och 
12 fyror.

– 36 nya hyresrätter klara 
för infl yttning i maj 2014

Alebyggen satsar i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Glädjande besked om tillökning. Alebyggen köper ett färdigt standardprojekt av Skanska enligt BoKlokkonceptet. 36 nya 
hyresrätter ska vara infl yttningsklara i maj nästa år. Alebyggens vd Lars-Ove Hellman och styrelseordförande, Sune Rydén 
(KD), inspekterade området i fredags.HYRESNIVÅER 

KRONOGÅRDEN
12 st 2 rok, 52,5 kvm, 6 800 kr/mån
12 st 3 rok, 69,5 kvm, 8 250 kr/mån
12 st 4 rok, 81 kvm, 9 300 kr/mån
Hyrorna är preliminära i 2013-års 
hyresnivå och inkluderar värme 
och vatten. Lägenheterna kommer 
att ha fjärrvärme och bredband 
indraget.


