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ÄLVÄNGEN. Samhälls-
byggnad, nya bostäder 
samt skolan idag och 
imorgon diskuterades 
på Älvängens ortsut-
vecklingsmöte.

Stadsarkitekt Mag-
nus Blombergsson slog 
fast att Älvängen är 
Ales enda småstadslik-
nande samhälle.

– Men vi får vara 
rädda om det och för 
att överleva i framtiden 
krävs att det blir fl er 
som bor centralt, sa 
han bestämt.

Magnus Blombergsson är 
visionär, men långt ifrån en 
flummig poet. Han är tydlig 
med hur han till exempel ser 
på Älvängens centrumut-
veckling.

– Här finns starka drag 
av småstad och för att stärka 
den bilden måste vi våga 
bygga nytt. En småstad kän-

netecknas av ett livaktigt och 
naturligt köpcentrum med 
ett komplett serviceutbud 
och här ska gärna finnas en 
park eller ett grönområde 
för rekreation. Men för att 
handlarna ska klara sig krävs 
också att det finns bostäder, 
det måste vara en så kallad 
blandstad, fastigheter med 
både verksamheter och 
bostäder i, sa Blombergsson 
och tillade:

– Detta ska vi nu planera 
för och det är möjligt genom 
att kommunen bland annat 
har genomfört ett antal stra-
tegiska markköp i centrala 
Älvängen. Den aktiva pla-
neringen är tänkt att starta 
hösten 2014. Målet är också 
att skapa en tryggare miljö i 
centrum, det blir en naturlig 
effekt av att det flyttar in fler 
människor.

Åhörarna hade frågor om 
främst parkeringar och beho-
vet av att bygga på höjden.

– Ska vi skapa ett starkare 
underlag för service och 
handel måste vi bygga på 
höjden. Marktillgången är 
ju inte oändlig. Samma sak 
gäller behovet av fler parke-
ringar. Där måste vi nog våga 
testa nya lösningar, svarade 
Blombergsson utan att gå in 
i några detaljer.

Han betonade också att 

älvängenborna kommer att 
få säga sitt när planeringen 
tar fart.

Lars-Ove Hellman, vd 
Alebyggen, berättade om det 
kommunala bostadsbolagets 
planer för Kronogården.

– När området skulle 
exploateras tvingade kom-
munen fram att en viss andel 
skulle vara hyresrätter. Nor-
malt bygger exploatörerna 
helst villor och bostadsrätter 
eftersom detta är mest lön-
samt. Vi fick därför frågan 
från Skanska om att ta över 
36 hyreslägenheter enligt 
Bo Klok-konceptet. Vi nap-
pade på den här idén, då vi 
bedömer att intresset för 
nya hyresrätter är stort, sär-
skilt i Älvängen. Vi följer den 
kölista vi har och den som 
vill anmäla sig gör detta via 
hemsidan.

Hyresnivån presenterades 
också för nyfikna mötesdel-
tagare. Två rum och kök, 52 
kvm, kommer att kosta 6 997 
kr/mån, en fyra om 81 kvm 
kostar 9 389 kr. Hyresnivån 
avser lägenheter på mark-
plan, på våning två är hyran 
något lägre.

– När man jämför med 
bostadsrätterna ska noteras 
att i vår hyra ingår eventuella 
reparationer, rabatter som 
ska skötas och annat under-

håll, sa Lars-Ove Hellman.
Elena Fridfelt (C), 

Utbildningsnämndens ord-
förande i Ale, redogjorde för 
utvecklingsarbetet i skolan 
som bland annat handlar om 
att se över lärarnas arbets-
börda. Lärarförbundets 
senaste rapport placerade 
Ales skolor långt ner på 
listan.

– Vi har en väg att vandra 
och vi försöker nu ta ett 
samlat grepp om verksam-
heten. Det görs bland annat 
en omfattande lokalrapport, 
där vi ska få svar på hur våra 
skolor ska se ut i framtiden. I 

Kronogården har vi planerat 
för ett nybygge, hur stort och 
för vilka barn den ska anpas-
sas är en av frågorna vi vill ha 
svar på, sa Elena Fridfelt.

Anders Nordgren, 
utvecklingsledare för Ales 
skolor, redogjorde för Star 
for life som nu introducerats 
på allvar – och då främst i 
Bohusskolan.

– Det är en arbetsform 
som handlar om att få barn 
att våga tro på sin egen för-
måga. Målet är att eleverna 
ska stärka sin framtidstro 
och våga följa sina drömmar. 
Metoden har använts med 

stor framgång i Sydafrika, 
där resultatet är tydligt. När-
varon och studieresultaten 
förbättras avsevärt. Detta är 
självklart något vi vill testa 
och till nästa höst ska vi vara 
redo att köra det på samt-
liga högstadieskolor i Ale, sa 
Nordgren och förtydligade:

– Verktygen är sång, 
musik, dans och drama. Det 
finns en enorm kraft och 
energi i dessa uttrycksfor-
mer. Den vill vi lära oss att ta 
tillvara.

– Entusiastisk stadsarkitekt på ortsmötet 

Älvängen – en framtida småstad!
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Stadsarkitekt Magnus Blombergsson utvecklade sina tankar om hur Älvängen kan utvecklas 
till en tydligare småstad. Arkivbild: Allan Karlsson

AKTUELLA 
BOSTADSPROJEKT 
I ÄLVÄNGEN
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Gula Villan 30 lgh
Änggatan Alebyggen ca 45 lgh
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