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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS ÄNGGATAN 7, VÅN 3/3 BOAREA CA 39.5 M² / 1 ROK ACCEPTERAT PRIS 550 000 KR

AVGIFT 1 469 KR/MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV  OCH PARKERING  VISAS TO 22/5 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR

ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 1 ROK - CENTRALA ÄLVÄNGEN - LÅG MÅNADSAVGIFT
Välkommen till denna lägenhet som ligger i centrala Älvängen. 1 rum och kök om 39,5 kvm med låg månadsavgift, endast

1.469 kr/mån! Perfekt för studenten eller för den som vill bo billigt. Eget vindsförråd i lägenheten om ca 8 kvm och ett

stenkast från tågpendeln som tar dig snabbt och smidigt till Göteborg på 20 min. ADRESS ALKALIEVÄGEN 21A, VÅN 1/3 BOAREA CA 65 M²

3 ROK ACCEPTERAT PRIS 795 000 KR AVGIFT 3 680

KR/MÅN VISAS TO 22/5 17.30-18.15 RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK - CENTRALA BOHUS
Vi kan nu erbjuda en mycket välplanerad och fin bostadrätt

om 65 kvm med balkong i söderläge. Gångavstånd till det

mesta såsom skolor, affärer och kommunikationer.

ALE. Den ena positiva 
rapporten om Ale avlö-
ser den andra.

Nu visar färsk statis-
tisk från SCB att Ales 
villapriser ökar mest 
i Västra Götaland det 
senaste året.

Tidningen Fokus ran-
kar var det är bäst att 
bo och placerar Ale på 
plats 61 av Sveriges 290 
kommuner.

För första gången är huspri-
set för ett småhus i Ale hö-
gre än medelpriset i övriga 
Sverige. Sedan pendeln och 
nya E45 färdigställdes stiger 
huspriserna i Ale mer än i 
grannkommunerna. Sam-
tidigt redovisar tidningen 

Fokus med hjälp av fem un-
derkategorier och 45 variab-
ler var det är bäst att bo. Ale 
landar på plats 61 av landets 
290 kommuner. Analysen 
omfattar allt från huspriser 
och arbetslöshet till bred-
bandstillgång och antalet 
sportanläggningar.

– Det här förstärker bild-
en av att det är tryggt att 
köpa bostad i Ale och de 
som redan äger ett hus kan 
glädjas åt en god investering. 
Alla dessa positiva rapporter 
ger oss energi och jag tror 
även aleborna mår bra av att 
läsa om det. Stolta alebor är 
en tillgång för kommunen. 
Däremot är jag inte direkt 
förvånad. Av det jag hör ute 
på gatorna så är det en allt 
mer positiv bild av vardagen 
i Ale, säger Kommunsty-

relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Enligt honom är Ale bara 
i början på en lång resa. För-
bättringsområdena är fortfa-
rande många.

– Det finns mer att göra, 
men vi måste göra det till-
sammans. Kommunen kan 
inte själv göra allt. Närings-
livsklimatet vände vi tillsam-
mans med företagarna och 
våra tjänstemän. På samma 
sätt försöker vi nu vända 
trenden i skolan. Service-
graden ut mot aleborna kan 

också förbättras med ett 
ännu tydligare kundfokus, 
säger Berglund.

Två faktorer
Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson konstaterar 
att det är två drivande fakto-
rer som gör att Ale sticker ut 
positivt. En ny infrastruktur 
och en allmän bostadsbrist i 
regionen.

– Genom Alependeln har 
kommunen fått ett nytt va-
rumärke. Pendeltåget har 
satt Ale på kartan och efter-

som vi ligger ganska långt ef-
ter i prisutvecklingen har det 
varit lätt att få göteborgare 
nyfikna på att flytta hit. Nu 
knapar vi in på övriga krans-
kommuner, men det kom-
mer att ta ytterligare ett par 
år innan Ale är ikapp. Det 
medför att det kommer vara 
fortsatt lätt att göra en bra 
husaffär i Ale, vilket borgar 
för en ökad inflyttning, säger 
Magnus Blombergsson.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), gläds åt utveckling-
en och menar att närheten 

till Göteborg är en starkt bi-
dragande faktor.

– Vi är numera mer än 
någonsin en stark del av Gö-
teborg. Med den förbättrade 
infrastrukturen har vi blivit 
en attraktivare inflyttnings-
kommun. Nu gäller det att 
ligga på för att utveckla re-
sultaten i skolan. Det om 
något kommer att kunna ge 
Ale en ännu bättre knuff i 
rätt riktning.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Huspriserna stiger mest i Ale

VILLAPRISER

Kommun Snittpris kvm jmf 12 mån               120 kvm villa
Ale 20 396  +18%   2 447 520

Kungälv 25 662  +5%   3 079 440

Partille 29 653  +7%   3 558 360

Lerum 22 552  +13%   2 706 240

Mölndal 28 638  +10%   3 436 560

Härryda 27 059  -1%   3 247 080

Göteborg 31 031  +6%   3 723 720

GR 26 911  +7%   3 229 320

RIKET 19 335  +6%   2 320 200

– Flera positiva rapporter gläder kommunledningen

Ales huspriser har stigit mest i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna. En prisökningen som lär fortsätta.


