
NUMMER 19         VECKA 20| 17

S80 D5 Aut – Sportpaket, Summum, Teknikpaket

År: 2010 Mil: 19 800

Svart Metallic Stenungsund      Pris 179.900:- 

Renault Clio III 1,2 16V – Anniversary, Reservhjul 

År: 2011 Mil: 5 840

Extrem Blå Stenungsund      Pris 73.500:- 

C70 T5 Aut – Summum, Aluminiumfälg Mirzam 18 tums 

År: 2006 Mil: 8 960

Svart Metallic Stenungsund      Pris 179.900:- 

V60 D4 s/s Aut – Momentum DE, Volvo On Call, High Perf 7”

År: 2013 Mil: 2 330

Caspian Blå Lilla Edet            Pris 279.500:-      

Renault Clio III 1,2 FF – Anniversary, Reservhjul 

År: 2011 Mil: 6 430

Silver Metallic Lilla Edet            Pris 73.500:-  

V70II T4 Aut – Summum, Tonade rutor, Aktiva

År: 2012 Mil: 13 500

Svart  Stenungsund      Pris 179.500:-

V50 1,8 F – Momentum, Muggh fram + bak 

År: 2010 Mil: 2 250

Svart Metallic Stenungsund      Pris 139.500:-
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VOLVOCARS.SE 
Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/

km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Nu har du chansen. Det är dags att göra plats för nästa modellår. Vilket innebär att du har 

chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo – som dessutom står här och väntar på dig. 

S80 D4 163 s/s Aut – Summum BE PRO, Klimatpkt VOC 

Svart Metallic

Ord. 405.000:-  Rabatt 57.000:- Nu 348.000:- 

V40 CC D2 – Momentum BE, Klimatpkt VOC 

Svart Metallic

Ord. 269.000:-  Rabatt 21.000:- Nu 248.000:- 

V60 D4 181 AWD Aut – Summum BE II, Klimatpkt VOC 

Ice Vit

Ord. 358.900:-  Rabatt 29.000:- Nu 329.900:- 

V60 T3 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 

Passion Röd

Ord. 289.900:-  Rabatt 24.900:- Nu 265.000:-

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 

Passion Röd

Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V70II D3 s/s – Momentum BE, Klimatpkt VOC/Spol 

Passion Röd

Ord. 332.900:-  Rabatt 23.400:- Nu 309.500:-

V70II D5 Aut – Summum BE PRO, Klimatpkt VOC 

Svart Metallic

Ord. 438.300:-  Rabatt 39.300:- Nu 399.000:-

Bättre sommar i en ny Volvo! 
Snabb leverans. Bästa pris.
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POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.

Konstruktivt 
samråd om 
Gutavas Plats

Samråd med sakägare angående den planerade byggnationen på Gustavas Plats i Älvängen. Att 
Älvängen behöver fler lägenheter var alla överens om, men förslaget om ett tiovåningshus ogillas. 

ÄLVÄNGEN. Den planerade byggnatio-
nen på Gustavas Plats i Älvängen har 
fått kritik.

På onsdagens samråd rätades en del 
frågetecken ut, men några tio våning-
ar kommer inte att accepteras.

– Sänk nivån och förläng istället 
två av byggnaderna så får ni in lika 
många lägenheter ändå och alla blir 
nöjda, föreslog Magnus Larsson.

Att det fi nns kritik mot förslaget att låta en 
av huskropparna på Gustavas Plats bli tio vå-
ningar högt var ingen nyhet. Motsättningen 
till trots fanns det en stor lyhördhet i Älväng-
ens Folkets Hus.

– Jag tycker att en del av tankarna var rik-
tigt konstruktiva och inget är ristat i sten. Vi 
ska fundera på vad som är bäst, men idén att 
skapa ett landmärke för Älvängen ligger fast. 
Det skulle alla ha glädje av, sen kan vi disku-
tera om det är sex, sju eller tio våningar högt, 
sa Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) efter mötet.

När det gäller byggnationen på Gustavas 
Plats är det främst höjden på ett av husen 
som kritiseras. De övriga tankarna som Sefa 
har presenterat verkade ha sjunkit in. Däre-
mot fi nns det en skarp kritik mot parkerings-
situationen och att antalet parkeringar till 
nybygget också blir för få.

– Jag var lovad att inte förlora några par-
keringar när Göteborgsvägen byggdes om i 
Älvängen. Verkligheten blev en annan. Dess-
utom medförde de tunga transporterna att 

det blev skador i fastigheten, men inte heller 
det har vi kompenserats för. Det är klart man 
blir orolig när man nu hör att husen ska på-
las. Vilka skador kommer det att medföra och 
vem ska lura mig den här gången, röt Gun-
nar Larsson.

Jan A Pressfeldt föreslog att alla fastig-
hetsägare går samman och anlitar en obero-
ende besiktningsman som synar husen före 
och efter bygget.

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson 
påtalade vikten av att projektet kommer till 
stånd.

Måste bygga
– Vi måste bygga nya attraktiva lägenheter 
centralt i Älvängen. Det här är en helt su-
verän tomt med 400 meter till resecentrum 
och all handel inom räckhåll. Det är projekt 
som detta som kan rädda serviceutbudet i en 
ort som Älvängen. Dessutom kommer detta 
sannolikt att medföra att fl yttkedjan startar 
upp, det vill säga att äldre husägare säljer sina 
villor till barnfamiljer och själva fl yttar till en 
bekväm lägenhet i Älvängens centrum. 

Parkeringsbekymret kommenterade han 
också.

– Det fi nns bara en utväg och det är ett 
parkeringshus. Vi får nog driva den här frå-
gan från kommunens sida, menade Blom-
bergsson.

 I detaljplanearbetet för Gustavas Plats 
har en mängd utredningar gjorts avseende 
behov, geoteknik, trafi kbuller, dagvatten och 
skuggeffekter. Rallatébäcken har bedömts 
som särskilt viktig att bevara och skydda från 
påverkan.

– Nästa utställning kommer ni att kunna 
se i La Plaza-huset som vi nu kommer att 
använda som informationslokal, avslutade 
Magnus Blombergsson.

Totalt ska bygget omfatta 60 bostadsrätter 
och 600 kvm verksamhetslokaler.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

KVARTERET HÅLLPLATSEN

För två år sedan utlyste Ale kommun en 

markanvisningstävling för tomten där 

det tidigare busscentrum låg i Älvängen. 

Politiker och tjänstemän var alla överens 

om att Sefas förslag var det klart bästa. Det 

erbjöd lägenheter på höjden och butiksytor 

i markplan. Husen som planeras håller hög 

arkitektonisk kvalitet och nytänkande när 

det gäller energieffektivitet med bland annat 

solfångare. Höghuset som föreslås var från 

början åtta våningar, men har nu höjts till 

tio. Detta ska ligga in mot berget för att inte 

störa gatubilden. Närmast Göteborgsvägen 

ska husen ha samma höjd som närliggande. 

Synpunkter på planen ska vara Ale kommun 

skriftligen tillhanda senast 16 maj. 


