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ÄLVÄNGEN. Älvängen 
kan få en camping.

Diskussioner om en 
eventuell etablering i 
anslutning till Vikinga-
gården i Häljered förs 
med flera intressenter 
och nu ska man börja 
titta på en detaljplan. 

Ale kommun växer. Inte bara 
när det gäller invånare och 
infrastruktur, utan även när 
det kommer till upplevelse-
industrin. 

Projekt som exempelvis 
säkra ridvägar och pilgrims-
leder bäddar för ett uppsving 
i besöksnäringen och då be-
hövs fler övernattningsmöj-
ligheter i kommunen. 

– En campingplats går 
hand i hand med att vilja 
göra Ale attraktivt som be-
söksmål. Det hänger ihop 
med hela utvecklingen och 
campingmöjligheter är något 
som saknas längs hela sträck-
an mellan Trollhättan och 
Göteborg, säger näringslivs-

chef Jannike Åhlgren. 
Hon har själv varit i kon-

takt med företag som skulle 
vara intresserade av att eta-
blera, men menar att man 
ännu har ett stort planförfa-
rande framför sig. 

– Det kommer inte att ske 
i morgon eller i övermorgon, 
men vi har inlett en diskus-
sion. 

Tanken bakom valet av 
plats är att man ska kunna 
integrera Vikingagårdens 
verksamhet i campingverk-
samheten.

Det aktuella området upp-
mäter cirka fem hektar, in-
klusive den mark som redan 
är bebyggd med receptions-
byggnad, gamla gårdscen-
trum och parkering. 

– Nu ligger bollen hos 
sektor samhällsbyggnad som 
ska upprätta en detaljplan 
för campingen, säger Lars 
Lindström, mark- och ex-
ploateringsansvarig.

JOHANNA ROOS

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

NU 258 900 kr.
Ord. pris 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

NU 168 500 kr.
Ord. pris 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Utr. med bl.a: 4-dörrar m elektr. fönster-
hissar fram +bak, adaptiv farthållare, 
ACC, inkl Front ass. och CEB, Bluetooth 
handfree, Radio Comp. media 5,8” 
pekskärm m.m.

Utr. med bl.a: Dragkrok, backkamera, 
parkeringsvärmare 2-zons klim.anl, farthål-
lare, lättmetallfälg Barcelona 16”, färddator, 
Radio RCD 510, regnsensor, multifunkt. ratt 
m.m.
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Vikingatema. Diskussioner om att eventuellt etablera en camping i anslutning till Vikingagården i Häljered förs med flera intressenter och 
nu ska man börja titta på en detaljplan. 

– Möjligheten att anlägga
camping i Älvängen utreds

Camping med vikingatema?

ÄLVÄNGEN. Ett ungdoms-
gäng har de senaste veckorna 
stört friden i området Olof 
Persgården och Maden.

– Det är killar i 12-13-års-
åldern som har varit runt och 
kastat ägg på dörrar. De har 
även slängt påsar på husen 
innehållande jord, berättar 
en utsatt fastighetsägare till 

lokaltidningen.
Någon polisanmälan har 

ännu inte skett, men det är 
inte uteslutet att så sker om 
inte ofoget upphör.

– Ett par killar är identi-
fierade och de ska veta att de 
har ögonen på sig.  

JONAS ANDERSSON

Ungdomsgäng stör
friden i Älvängen

Ring Kent 0704-38 52 58  
eller Björn 0704-80 63 91
eller Per-Anders 0704-92 35 07

DAGS FÖR 
MARKNADSPLANEN?
Vi hjälper gärna till! 
Våra storupplagor med 100% täckning i hela 
Götaälvdalen är bra att ha koll på.
Vecka 4, 9, 13, 17, 22, 26, 29, 35, 37 (Valextra), 39, 
43, 48 och 51 når vi alla hushåll och företag i Ale och 
Lilla Edet. Boka plats redan idag!


