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ÄLVÄNGEN. Fem år av 
oro och ovisshet, nu 
först kan Björn Sund-
berg ägare till Tit Bits 
le på riktigt igen.

Den nya spel- och 
tobaksbutiken har fått 
guldläge i Coop Extras 
entré.

– Just nu känns det 
som att det var mödan 
värt, men det har varit 
en kamp för att över-
leva, säger han.

Björn Sundberg var först att 
signera ett kontrakt på nya 
Handelsplats Älvängen, men 
han var också en av de som 
drabbades hårdast när den 
befintliga affärsbyggnaden 
på Norra Torget revs i sam-
band med vägutbyggnaden. 
Beskeden om hur framtiden 
såg ut med eventuellt nya 
lokaler lyste med sin från-
varo.

– Osäkerheten var total. 
Jag försökte få besked av 
både kommunen och Tra-
fikverket, men situationen 
var minst sagt komplicerad. 

Jag kände ju till Bengtssons 
planer på en ny handelsplats, 
men ingenting var klart. Vi 
kom till sist överens om att 
jag skulle försöka övervintra 
i en byscha på parkeringen. 
Där blev jag kvar i två och ett 
halvt år, berättar Björn.

Att driva butik i en byscha 
är en sak, att dessutom göra 
det mitt i en byggarbetsplats 
är något helt annat.

– Det har varit en strid på 
kniven och en kamp för att 
överleva, men jag måste säga 
att jag är enormt tacksam och 
imponerad över kundernas 
lojalitet. De har stöttat oss i 
vått och torrt. Vi har tappat 
minimalt i försäljning.

Idag är tongångarna 
enbart positiva. Sommaren 
2012 blåstes det nytt liv i 
drömmarna, då Sefa tog över 
Bengt Bengtssons projekt 
och förverkligade Handels-
plats Älvängen. Tit Bits har 
nu anslutit sig till kedjan My 
Way och har fått bästa tänk-
bara affärsläge i entrén till 
Coop Extra.

– Det blev väldigt bra. Jag 

framförde mina önskemål 
och har fått allt precis som 
jag önskat. Nu är det bara 
ATG jag väntar på, säger 
Björn som förutom spelom-
bud också gjort sig ett namn 
för tobakälskaren.

– Vi har ett oslagbart utbud 
och vår systematiska prissätt-

ning garanterar kunden ett 
förmånligt pris. Jag har varit 
i branschen länge och kan 
branschen.
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ÄLVÄNGEN. Det var idel 
lovord när Handelsplats 
Älvängen invigdes.

Initiativtagare hyl-
lades, genomförare 
applåderades och hy-
resgäster välkomnades.

– Det här innebär nya 
arbetstillfällen, bred-
dat utbud av handel och 
offentlig service – ett 
avstamp för ett nytt 
expansivt Älvängen, 
sa Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
sitt invigningstal. 

Handelsplats Älvängen 
invigdes i fredags. En min-
nesvärd dag, inte minst 
för entreprenören Bengt 
Bengtsson, som självfallet 
fanns på plats när det blå-
gula bandet skulle klippas. 
Det var nästan på dagen 15 
år efter att han skickade in 
sin första skrivelse till Ale 
kommun med begäran om 
samråd för att möjliggöra en 
ny handelsplats.

– Hade jag vetat då att 
det skulle ta 15 år innan det 
förverkligades skulle jag nog 
tänkt om, men som tur är 
idag, så visste jag inte det. 
Vilken fantastisk handels-
plats det trots allt blev, myste 
Bengtsson inne på Café 
Magnolia dit invignings-
gästerna hälsades välkomna.

Ceremonin inleddes med 
tal av Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M). 

– Jag är stolt över att vi 
i den nya politiska kom-
munledningen direkt efter 
valsegern kunde se till att 
projektet efter år av mot-
gångar fick vind i alla segel. 
Idag står vi här på Handels-
plats Älvängen som kommer 
att sysselsätta närmare 200 
personer och under byggti-
den har dessutom åtskilliga 
lokala hantverkare haft full 
sysselsättning. En bättre jul-
klapp till Älvängen är svår att 
hitta, sa Jan A Pressfeldt och 
Mikael Berglund fyllde i:

– Det här är en del av vårt 
nya Ale som nu växer fram. 
Den nya vägen och järnvä-
gen skänker hela Ale enorma 
möjligheter. I samma ande-
tag som vi blir intressantare 
är det också viktigt att vi fort-
sätter öka utbudet av handel 
för att bli attraktivare för de 
som väljer att flytta hit. 

Att det kommer att fort-
sätta byggas bekräftade Sefas 
vd Ola Serneke direkt på 
plats.

– Maskinerna ska i princip 
bara rulla vidare. Vi ser fram 
mot att förverkliga ytterli-
gare en etapp av handelsplat-
sen och sedan lägenheterna 
på Kvarteret hållplatsen. 
Jag tror inte att vi är färdiga 
med det heller. Älvängens 

läge är högintressant och här 
kommer att behöva byggas 
mycket nytt de kommande 
åren. Samarbetet med Ale 
kommun har hittills varit 
mycket gott och vi ser fram 
mot att fortsätta på den 
inslagna vägen. Handelsplats 
Älvängen ska ses som ett 
startskott för Sefa i Ale.

Kommersen rull-
lade sedan igång och av de 
stora aktörerna är det bara 
gymmet Nordic Wellness 
och restaurang Mr Johans-
son som behöver extra tid för 
att färdigställa sina lokaler. 
Nordic Wellness öppnar 1 

december och Mr Johansson 
i mars 2014.

Coop Extra öppnade 
redan veckan före invig-
ningen och det var en sprud-
lande glad butikschef Tobias 
Håkansson som avslöjade 
premiärsiffror.

– Vi sålde, hör och häpna, 
5 ton fisk från onsdag till 
söndag samt över 30 000 
frallor…

Efter invigningsdagarna 
kvarstår bara en fråga att 
lösa, parkeringsbehovet. 
Det är inte bara en attraktiv 
handelsplats, utan också en 
stor arbetsplats vilket gör att 

personalens bilar tar stort 
utrymme.

– Vi tittar på det här och 
kommer att göra en tillfällig 
utökning norr om handels-
platsen. Det är ett angenämt 
bekymmer, kanske måste vi 
satsa på ett parkeringshus, 
funderade Ola Serneke.

Björn Sundberg kan le igen. Efter fem år av oro, varav två 
och ett halvt i en byscha, har Tit Bits fl yttat in i nya lokaler 
i absolut bästa tänkbara läge i entrén till Coop Extra.

Tiden i byschan är över. Björn Sundberg har härdat ut Tiden i byschan är över. Björn Sundberg har härdat ut 
och det var enligt honom själv mödan värt. och det var enligt honom själv mödan värt. 

– Tit Bits har fl yttat in

Från byscha 
till A-läge!
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Handelsplats Älvängen invigd

Sefas vd Ola Serneke vill att Handelsplats Älvängen bara ses 
som ett startskott för entreprenadföretagets engagemang 
i Ale. Sefa vill bygga mer, mycket mer. Något som Jan A 
Pressfeldt (AD) och Mikael Berglund (M) gärna ser.

Invigningsgästerna bjöds på en lättare förtäring hos nyöppnade Café Magnolia.


