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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
delade Alebyggen 
ut nycklarna till sina 
hyresgäster i Kronogår-
den.

Första hyresgästen 
blev familjen Nylén från 
Skepplanda.

– Ett jättemysigt om-
råde med nära till precis 
allt, säger de jublande 
glada.

Christel Nordström och 
Dan Nylén med sin ettåriga 
dotter Novalie tvekade inte 
en sekund när Alebyggen 
presenterade sitt nya lägen-
hetsprojekt i Kronogården.

– Jag är ursprungligen 
från Älvängen och vet vilket 
suveränt ställe det är att växa 
upp på. Vi har tittat på Bo-
Klok tidigare och gillar de-
ras planlösning. Vi fi ck till 
sist det vi önskade, en fyra på 
81 kvm, berättar Christel för 
lokaltidningen.

Alebyggen köpte ett fast-
ighetsbestånd med 36 lä-
genheter av Skanska Nya 
Hem. Ale kommun ställde 
nämligen som krav att explo-
atörerna av Kronogården ska 
erbjuda ett varierat boende, 
däribland hyresrätter. Frå-
gan gick då av naturliga skäl 

till det kommunala bostads-
bolaget som nappade. De 36 
hyresrätterna gick snabbt att 
hyra ut.

– Vi känner att Älvängen 
som ort är på gång. Det hän-
der väldigt mycket här och 
det är nära till all form av 
service, att det sedan också 
planeras skola och förskola 
i området gjorde inte saken 
sämre. Skepplanda har varit 
bra, men det är mer på gång i 

Älvängen, säger Dan Nylén.
Kronogården är beläget i 

östra Älvängen på vägen till 
Starrkärr och har ett natur-
skönt läge.

– Det känns som en stug-
by i norrland och hemtrev-
naden går nästan att ta på. 
Det här kommer bli väldigt 
bra och kommer det sedan 
en slingbuss ner till resecen-
trum i framtiden är området 
helt komplett, avslutar fa-

miljen Nylén som blev först 
att kvittera ut nycklar till en 

lägenhet i nya Kronogården.
Om ett par veckor är det 

dags för de som köpt en bo-
stadsrätt att göra entré.

ÄLVÄNGEN. Alebyggen 
var i behov av fl er lä-
genheter.

Att köpa ett färdigt 
bestånd av Skanska var 
ett nytt grepp.

– Det var tveklöst väl-
digt praktiskt och för att 
vara ett nybygge blev 
hyresnivån rimlig, säger 
vd Lars-Ove Hellman.

Efter en markanvisnings-
tävling vann bostadsexploa-
törerna Skanska Nya Hem 
och Veidekkes idéer för hur 
området Kronogården bäst 
skulle utvecklas med nya bo-
städer gehör hos Ales kom-
munledning. Ett exploate-
ringsavtal tecknades mellan 
parterna och i detta ingick 
bland annat att minst 15% 
av bostäderna skulle utgöras 
av hyresrätter.

– Det ställer stora krav och 

inte minst en organisation 
att förvalta ett område med 
hyresrätter. Därför blev det 
naturligt för Skanska att stäl-
la frågan till oss på Alebyg-
gen som redan har ett stort 
antal hyresrätter i Älvängen. 
Förslaget var att köpa ett 
nyckelfärdigt fastighetsbe-
stånd med 36 lägenheter i. 
Vi har inte medverkat på ett 
enda byggmöte eller påver-
kat entreprenaden på något 
sätt. Det är att beteckna som 
ett rent fastighetsköp. Det är 
viktigt ur juridisk synvinkel, 
säger Lars-Ove Hellman och 
fortsätter:

– Skanskas produkt ”Bo-
Klok” ger å andra sidan 
ingen större möjlighet att 
påverka. Det är ett standar-
diserat koncept som används 
i väldigt stor utsträckning, 
vilket har medfört att de har 
fått ekonomi i bygget. Det 
gjorde också att det blev in-

tressant för oss att förvärva 
lägenheterna. Det är en bra 
produkt helt enkelt och det 
tog inte särskilt lång tid att 
hitta hyresgäster.

Kan ni tänka er att gå 
vidare på samma sätt, att 
köpa färdiga bestånd?

–Ja, om förutsättning-
arna är de rätta. Veidekke 
som också bygger i området 
har fått samma erbjudande. 
Skanska Nya Hem frågade 
om vi kunde tänka oss att 
köpa mer av dem, men nu 
håller vi oss lite. Vi har ett 
intressant och mycket stort 
projekt på gång i centrala Äl-
vängen (Änggatan). Det har 
första prioritet just nu, säger 
Hellman.

Affären lär enligt uppgift 
ha kostat Alebyggen 40 mil-
joner kronor.
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– Alebyggens 
hyresgäster 
har fl yttat in

Alebyggen nöjd med affären

Ett nytt mysigt bostadsområde växer fram i Älvängen. De första hyresgästerna har nu flyttat in 
hos Alebyggen som har köpt och nu förvaltar 36 hyresrätter.
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Först ut eller in kanske man ska skriva… Familjen Nylén från 
Wetterströms Hage i Skepplanda flyttar nu till Alebyggens nya 
hyresrätter i Kronogården. 

Gillar konceptet. BoKlok som IKEA och Skanska har tagit fram ihop gillas av många. Att det inte 
går att påverka utformning och inredning något nämnvärt störde inte Christel Nordström och 
Dan Nylén.

Familjen Nylén blev
först i nya Kronogården


