
första början, säger Kristina 
Hallams, enhetschef inom 
Individ och familjeomsorgen 
i Ale kommun.

Lägenheterna blir på cirka 
25 kvadrat med sovloft. Vissa 
rum kommer att ha kokmöj-
ligheter. Därutöver blir det 
ett gemensamt kök, tvättstu-
ga, kontor och så vidare.

Lägenheterna byggs i den 
gamla C-fabriken som vetter 
mot ån, i våningen ovanför 
Pelarteatern.

– Boendet i fabriken har 
prioriterats varför den andra 
etappen av Solgården har 
fått stå tillbaka. I februari 
återupptar vi emellertid det 
projektet och till hösten be-

räknar vi ha klart för inflytt-
ning i 13 lägenheter, fördelat 
på 2- 3- och 4-rummare. To-
talt ska det bli 55 lägenheter 
och tanken är att fortsätta 
med byggnationen till hös-
ten, säger Emris.

Ytterligare byggprojekt 

att rapportera om?
– Snart sätts spaden i jor-

den för en utvidgning av bo-
stadsområdet Ragnars Hage 
i Sannum. Där har vi 29 lä-
genheter idag och komplet-
terar beståndet med ytterli-
gare tolv.
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Lägenheter för
ensamkommande 
flyktingbarn

ALAFORS. Det sjuder 
av liv och rörelse i den 
gamla spinnerifabriken.

Just nu iordningställs 
lägenheter för ensam-
kommande flykting-
barn.

Den 1 mars ska det 
vara klart för inflytt-
ning.

Ahlafors Spinneri uppfördes 
1855 och fram till 1966 ut-
gjorde textilfabriken pulsen 
i samhället. Som mest hade 
spinneriet 500 personer an-
ställda. 1994 övertog Svens-
ka Stenhus ägandet av den 

nedlagda fabriken. Lokaler-
na var då i stort behov av re-
novering.

– Vi har bytt fönster och 
fasad och skapat förutsätt-
ningar för den verksamhet 
som finns i fabriken idag, 
förklarar Emris Olsson, vd 
på Svenska Stenhus.

Numera utgör den gamla 
spinnerifabriken åter ett nav 
i samhället och verksamhe-
terna är många och av skif-
tande karaktär. I källarplanet 
återfinns Ahlafors Brygge-
rier och vidare har Nol/Al-
afors Kulturförening med 
Pelarteatern sin hemvist i 
den ståtliga tegelbyggnaden. 
Ungdomsboende, vävstuga, 
gym, replokaler för musik-
grupper, möbelförråd, la-
gerutrymme samt ett 50-tal 
hobbylokaler för personer 
som bland annat sysslar med 
veteranfordon och rallycross 
inryms också i fastigheten.

– Granne med fabriken 
ligger dessutom boulehallen.

Ahlafors fabriker fortsät-
ter att utvecklas och attra-
hera nya målgrupper. Förra 
året påbörjades färdigställan-
det av ytterligare lägenheter 
för ensamkommande flyk-
tingbarn. Ale kommun kom-
mer att stå som hyresgäst.

– Vi har sedan tio år till-
baka ett ungdomsboende 
i Ahlafors fabriker och nu 
byggs den delen ut för att 
kunna ge plats åt åtta en-
samkommande flyktingbarn. 
Vi tror på integration från 

I Ahlafors gamla spinnerifabrik återfinns en rad olika verksamhe-
ter, som bland annat teaterlokal, bryggeri och ungdomsboende. 
Nu kompletteras fastigheten med lägenheter för ensamkomman-
de flyktingbarn.

I februari återupptas projektet Solgården i Alafors. Svenska Stenhus planerar att bygga 55 nya lägenheter. Till hösten ska det vara in-
flyttningsklart i 13 av dem.

– Ahlafors fabriker
fortsätter att utvecklas

Lägenhetsområdet Ragnars Hage i Sannum ska kompletteras med 
ytterligare tolv hyresrätter.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Alafors sam-
hälle kommer att växa.

Ett hundratal bostäder 
ska byggas inom den 
närmaste tvåårsperio-
den.

– Självklart jättepo-
sitivt med den explo-
atering som planeras 
på orten, säger Kocak 
Djinisov, som driver 
Café Alafors.

Kocak Djinisov driver sedan 
en tid tillbaka Café Alafors. 
Efter avslutade gymnasiestu-
dier var det en ny utmaning 
som väntade honom.

– Det var tufft till en bör-
jan, men nu har jag börjat bli 
varm i kläderna. Det känns 
bättre och bättre och allt fler 

kunder börjar hitta hit, säger 
Kocak till lokaltidningen.

Framförallt är det på mor-
gontimmarna som Kocak 
Djinisov har som mest att 
göra. Hantverkare kommer 
in för att beställa smörgåsar 
och baguetter till frukostkaf-
fet.

– Jag köper färskt bröd 
varje dag och fyller dem med 
diverse godsaker. Vår kyck-
ling- och baconröra har bli-
vit en snackis och är väldigt 
eftertraktad, säger Kocak 
som också gör smörgåstårtor 
på beställning.

– Dessutom erbjuder vi 
lunch varje vardag. På me-
nyn står bland annat pytt 
i panna, kyckling- och ke-
babtallrik samt hamburgare.

Kocak tänker utnytt-
ja skyltlä-
get utmed 
Alingsåsvä-
gen för att 

få fler besökare att hitta till 
Café Alafors på Lunnavägen.

– Läget är perfekt, bara 
ett stenkast från motorvägen 
och med parkering precis 

utanför entrén. På sikt tror 
jag att verksamheten kan 
komma att snurra riktigt bra, 
avslutar Koca Djinisov.

JONAS ANDERSSON

…och caféägare välkomnar exploatering

Kocak Djinisov driver Café Alafors på Lunnavägen.
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Barbro Backlund Lilla Edet
Anne-marie Lindblad Skepplanda
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Marcus Karlsson på JiO Eltjänst 
kopplar ihop trådarna i en av 
de lägenheter som håller på att 
iordningställas för ensamkom-
mande flyktingbarn i Ahlafors 
fabriker.
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Ett stort varmt grattis till 
Pirjo Jutila från Nödinge 
som vunnit en 2-dagars 
bilsemester för två pers 

arrangerat av Happydays 
på First Hotel Ja.

Rätt svar: Gröt

Grattis 
PirjoJutila


