
I torsdags meddelade 
mark- och miljööver-
domstolen att Kung-

älvs kommun får en av två 
detaljplaner för Kongahälla 
godkända. Tomten där den 
tidigare gymnasieskolan låg 
är avsedd för en gigantisk 
satsning för bostäder och 
handel. Berörda parter har 
överklagat varandra under 
lång tid och processen har 
tagit tolv år. Det har främst 
varit en strid mellan kom-
munen och 
ICA, men till 
sist har ett 
förslag som 
åtminstone 
mark- och 
miljööver-
domstolen 
anser är 
acceptabelt 
klubbats. 
Även ICA Fastigheter 
uttryckte sitt gillande. Ytter-
ligare en mindre detaljplan 
återstår att komma överens 
om, men nu kan arbetet 
med den stora delen starta.

Varför skriver jag om 
detta i lokaltidningen på 
andra sidan älven? Jag 
tror att det är en händelse 
som är värd att beakta och 
analysera. Den kan både få 
effekter och konsekvenser 
för handeln i Ale. Nummer 
ett är att konkurrensen om 
kunderna hårdnar ytterli-
gare, nummer två är att det 
också blir en kamp om att få 
etablerarnas påskrifter.

Handelsplats Älvängen som 
hade premiär 1 november 
skvallrade inledningsvis 
om kedjebutiker och skulle 
främst ha ett komplette-
rande utbud. Det slutade 
med att man fick ta de som 
var intresserade. Det blev 
bland annat en optikerkedja, 
ett gym och en leksaksaffär. 
Samtliga branscher finns 
sedan urminnestider repre-
senterade i Älvängen och 
innebar istället för att kom-

plettera att 
konkurren-
sen ökade. 
För konsu-
menten kan 
det i vissa 
fall vara 
bra, men är 
underlaget 
för svagt kan 
det inne-

bära att ingen av butikerna 
får lönsamhet och kan 
hålla kvalitet. Om det 
var rätt eller fel för 
Älvängen får vi snart 
svaret på.

Om det var svårt att 
få de tunga etablerarnas 
underskrifter tidigare 
lär det bli ännu tuffare 
de kommande åren. KF 
Fastigheter och Kung-
älvsbostäder har stora 
planer för Kongahälla. 
I den detaljplan som nu 
godkänts ges tillstånd 
att börja 
bygga cirka 
700 bostäder 

och en större handelsanlägg-
ning. Det blir ett A-läge som 
många etablerare har väntat 
på. Där kommer nu ICA 
och KF utkämpa slaget om 
kungälvsbornas plånböcker, 
men siktet är säkert också 
inställt på oss alebor.
Det är så här verkligheten 
ser ut och det är den vi 
måste förhålla oss till. Såle-
des borde det vara angeläget 
att ständigt söka etablerare 
som kompletterar det totala 
handelsutbudet i Ale, inte 
enbart konkurrerar med de 
befintliga handlarna. Det 
höjer attraktionskraften och 
får fler alebor att fortsätta 
handla på hemmaplan. 

Om våra fastighetsägare 
inte blir mer noggranna när 
kontrakten ska signeras – 
och med vem – riskerar vi en 
mördande konkurrens med 
många offer.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex.  
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande.  
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av  
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå  
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort en skön

julklapp! Köp ett

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL!
SMÄRTBEHANDLING

FÖRETAGSBESÖK

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Provtryck  Provtryck  Provtryck

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde den 26 november 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 6 december genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men 
kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

Om det var svårt att få 
de tunga etablerarnas 

underskrifter tidigare lär 
det bli ännu tuffare de 

kommande åren. 
Angående att Kungälv nu har fått 

klartecken att bygga bostäder och 
köpcentrum på Kongahällatomten.

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

PASSA PÅ ATT  
ÖNSKA ERA KUNDER  
EN GOD JUL!

Ring Kent 0704-38 52 58  
eller Björn 0704-80 63 91


