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En bil körde in i mitträcket vid rondellen till Jordfallsbron. 
Olyckan inträffade på Bohussidan, påfarten mot Göteborg. 
Räddningstjänst och ambulans ryckte ut på larmet som inkom 
ett par minuter före klockan tre på onsdagseftermiddagen

Text: Jonas Andersson

Bil in i mitträcke
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Strax före klockan fyra på torsdagseftermiddagen kolliderar två 
bilar på Kvarnabovägen, strax norr om Skepplanda. Det rappor-
teras att en av förarna avvikit från platsen. Räddningstjänst, 
ambulans och polis rycker ut till olycksplatsen. Bärgare beställs. 
Inga kända personskador.    Text: Jonas Andersson
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Tvåbilskrock på Kvarnabovägen

ALVHEM. Två separata 
entreprenörer med ett 
gemensamt intresse.

Till hösten går för-
hoppningsvis startskot-
tet för byggnationen av 
Ale Golfby.

– Vårt mål är att be-
hålla den lantliga miljön 
och ta vara på platsens 
förutsättningar, säger 
Thomas Lundström som 
är med och driver pro-
jektet Ale Golfby.

Ett nytt område med bostä-
der planeras i Alvhem, gran-
ne med golfbanan på den äng 
som ligger väster om hål 6. 
Det handlar om åtta frilig-
gande enplanshus och fyra 
parhus som kompanjoner-
na Thomas Lundström och 
Lars Schüler projekterat. I 
direkt anslutning till husom-
rådet har Göran och Arne 
Tilly investerat i mark, totalt 
12 000 kvadratmeter, med av-
sikten att sälja fem avstyckade 
tomter.  

– Det var 2009 som vi 
förvärvade marken av Ale 
Golfklubb, som hade dålig 
ekonomi och gärna ville sälja. 
Under resans gång har vi fått 
kontakt med herrar Lund-
ström/Schüler och nu är vårt 

gemensamma mål att utveck-
la Ale Golfby, säger Göran 
Tilly.

Thomas Lundström/Lars 
Schüler förvärvade sin del 
av ängen redan 2007 och 
presenterade sina planer för 
kommunens dåvarande stads-
arkitekt Måns Werner.

– Det första utkastet vann 
inget gehör då man från 
kommunens sida ansåg att 
det var för tät bebyggelse. Vi 
uppmanades att ta fram en 
detaljplan och fi ck då hjälp av 
en konsult, Norconsult. De 
hjälpte oss att komma vidare 
med projektet och vi har även 
upplevt ett gott samarbete 
med Ale kommun, förklarar 
Thomas Lundström.

Var i processen befi nner 
ni er nu?

– Detaljplanen är godkänd 
och nu blir första steget att 
dra upp kommunalt vatten 
och avlopp till området. Be-
fi ntliga fastigheter i närområ-
det ges också möjligheten att 
ansluta sig, berättar Thomas 
Lundström.

Hur stort är intresset?
– Vi marknadsför projektet 

ihop med Ale GK. Varje en-
het som nappar ska nämligen 
generera en provision till gol-
fklubben. Vi har ett antal in-
tressenter i nuläget, men vill 
gärna ha några fl er innan vi 
sätter spaden i jorden, säger 
Thomas Lundström

– Förhoppningen är att 

komma igång med byggna-
tionen under hösten. I den 
första etappen kommer de 
åtta enplanshusen att uppfö-
ras.

Tillys har inte kommit rik-
tigt lika långt med marknads-
föringen av sina tomter, men 
det är en medveten strategi.

– Vi ser ett värde i att för-
sta etappen kommer igång, 
då är det lättare för oss att 
presentera vår del i projektet, 
säger Göran Tilly.

Exploateringen i Alvhem 
skulle innebära ett välkom-
met tillskott av bostäder i en 
ort som inte är bortskämd 
med den typen av satsningar 
tidigare.

JONAS ANDERSSON

Göran Tilly och Thomas Lundström har långt gångna planer för byggnation i Alvhem. Väster om 
hål 6 på Ale GK är tanken att uppföra nya bostäder.

Premiärfest

Fiskdamm 
 för barnen

HOS GULF I NOL!

KOM OCH FIRA MED OSS

LÖRDAG 12 APRIL KL 10–15

THE LEGEND 
IS BACK

VÄLKOMMEN ÖNSKAR  
MATTHIAS MED PERSONAL
ÖPPET TILL 22 ALLA DAGAR
0303-74 06 52

PÅSKMUST

+ pant 1,5 l

2 FÖR  

10kr

Så länge
lagret  
räcker!

KAFFE &  
TÅRTA

GULF 
SPOLAR-
VÄTSKA

1,5L FB 

 
19kr

NYBAKADE
KANELBULLAR

GRILLKOL 2,5kg
+ TÄNDVÄTSKA 

1L

39 
kr

HALVA
PRISET PÅ
BILTVÄTT

Gäller hela 
 dagen!

AHLGRENS  
BILAR

2 för  
15kr

Max 2 köp/ 
kund

DRIVMEDEL  
1KR RABATT

PER LITER
 Max 75L/Kund. 
Mellan kl 10–15.

3 FÖR  

10kr

(ej kombineras med 
andra erbjudanden)

Mias  
Catering

– Välkommet tillskott
av bostäder
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