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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
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Det är vi som 
är Axelssons!

Charmigt på hörntomt

 
 
Pris 1.850.000:- som utgångspris.
Visas 3/11 & 5/11. 
Adress Jordfallsvägen 32
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Barnvänligt och trivsamt!

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas 7/11 och 10/11. 
Adress Solringsgatan 10
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Bohus

ÄLVÄNGEN. 15 år efter 
att första bygglovsan-
sökan skickades in är 
det dags för invigning 
av Handelplats Älv-
ängen.

Sefa har på lite mer 
än ett år förverkligat 
Bengt Bengtssons 
vision.

– Det blev bättre än 
förväntat, en perfekt 
mix av handel och ser-
vice, säger Sefas vd Ola 
Serneke.

På fredag inviger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), och 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Jan A Press-
feldt (AD), den nya han-
delsplatsen i Älvängen. Det 
var under sommaren 2012 
som entreprenören Bengt 
Bengtsson avslöjade att han 
sålt sin 15 år gamla projektidé 
om en handelsplats i norra 
Älvängen. Köparen var Sefa 

Byggnads AB, ett av Sveriges 
största entreprenadföretag, 
som under en tid hade visat 
stort intresse för den stun-
dande utbyggnaden i Göta 
älvdalen. Den 1 november 
är det således dags att inviga 
Handelsplats Älvängen, som 
bara ska ses som en första 
etapp i Sefas engagemang 
i Älvängen. Företaget har 
också anvisats marken för 
den gamla bussterminalen, 
där ett 50-tal lägenheter pla-
neras på höjden med verk-
samhetslokaler i bottenplan.

– Vi vill gärna gå vidare 
med våra övriga etapper så 

snart som möjligt. För tillfäl-
let förhandlar vi med ytterli-
gare hyresgäster till en tredje 
etapp av handelsplatsen. 
Bengt Bengtsson har en del 
som benämns etapp 2, men 
den sköter han själv. Vi star-
tar vårt bygge norr om nya 
handelsplatsen så snart kon-
trakten är undertecknade. 
Kvarteret Hållplatsen detalj-
planeras nu och efter utställ-
ning och samråd hoppas vi 
kunna starta under första 
halvåret 2014, redogör Ola 
Serneke som ser fram mot 
fredagen.

– Jag var och besökte När-

hälsans nya lokaler idag och 
blev riktigt imponerad, helt 
lyrisk rättare sagt – vilken 
vårdcentral Älvängen får.

När du nu summerar 
den första etappen av Han-
delsplats Älvängen, hur 
känner du då?

– Att det blev bättre än 
förväntat. Vi har lyckats 
kombinera samhällsnytta 
med övrig handel. Här finns 
apotek, tandvård, vårdcen-
tral, friskvård med Nordic 
Wellness och inte minst en 
riktigt häftig matvarubutik 
med eget bageri. Nu ska vi 
fortsätta komplettera den här 

handelsplatsen. Det kommer 
att behövas ett ännu större 
utbud i framtiden. Älvängen 
kommer att explodera. 15 
minuter med pendeln till 
Göteborg är ett blytungt 
argument när du ska välja 
bostad, menar Ola Serneke 
som bara är besviken över 
att Systembolaget inte finns 
med i den första etappen.

– Men vi orkade inte vänta 
på besked och gör nu klart 
med en annan hyresgäst till 
den sista lokalen. System-
bolaget har förhoppningsvis 
tänkt klart när vi kommer till 
etapp två.

Nivåskillnaden på parke-
ringen utanför handelsplat-
sen har väckt förvåning, men 
har sin förklaring.

– Den nya lokalvägen som 
kommunen har anlagt längs 
E45 byggdes först och vi har 
fått anpassa oss efter deras 
markhöjd. Det är inte helt 
hundra, det håller jag med 
om, men lite utmaningar får 
man ha i livet, säger Ola Ser-
neke.

Sefa Byggnads AB har pla-
nerat att börsintroduceras 
under 2015. Ett år återstår 
och bolaget håller tidplanen.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Dags för invigning av Handelsplats Älvängen

Handelsplats Älvängen smyginvigdes redan förra veckan då Coop Extra öppnade. På fredag 
väntar en mer offi ciell ceremoni, där bland andra Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berg-
lund (M) medverkar.

HANDELSPLATS 
ÄLVÄNGEN

Invigs fredag 1 november
Ägare: Sefa Byggnads AB.
Kostnad: 160 Mkr.
Hyresgäster: Apotek, Coop Extra, 
Närhälsan Älvängen, Folktandvår-
den, Barnavårdscentralen, Nordic 
Wellness, Tit-Bits, Glasögonhuset, 
Café Magnolia, Mobilizera Hälso-
kostbolaget, Lekia, och Studio Fri-
sör. I mars 2014 öppnar Restaurang 
Mr Johansson.

Föreläsning 
på Ale Bruks-
hundklubb
NÖDINGE. Onsdagen den 
6 november hålls det en 
öppen föreläsning om 
höftledsdysplasi (HD) hos 
hund vid Ale Brukshund-
klubb i Lindåsen. Förelä-
sare är Maths Lindberg, 
nybliven alebo som driver 
djurklinikerna Husdjurs-
hälsan i Högsbo, Gråbo 
och vid Backaplan.

Maths är legitime-
rad djursjukskötare och 
röntgen och anestesi/
sövning av djur är hans 
specialintresse sedan 30 
år. Dessutom utbildar han 
veterinärer och djursjuk-
vårdare i röntgenteknik/
anatomi. Han föreläser 
även i näringslära och 
första hjälpen för hund, 
men på onsdag kommer 
alltså fokus att ligga på just 
HD, vilket är en felaktig 
utveckling av höftleden 
och en relativt vanlig ske-
lettrubbning hos många 
hundraser. Anlaget till 
sjukdomen är medfött, 
men rubbningen i ledens 
utveckling äger rum under 
hundens uppväxttid. Arvs-
gången för HD är komplex 
där både arv och miljö är 
bidragande orsaker till 
sjukdomens utveckling. 
Även icke-medlemmar är 
välkomna!     ❐❐❐


