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ÄLVÄNGEN. Ytterligare 
en livsmedelsetable-
ring och åtta till tio nya 
butiker

Markägaren Creci-
ente AB presenterade 
i torsdags sina fram-
tidsplaner för Svens-
torps handelsområde i 
Älvängen.

– Tillsammans med 
den nya handelsplatsen 
skapar vi en attraktion 
som ska locka kunder 
från hela regionen, sä-
ger entreprenören Kent 
Nilsson.

Intresset för Ale i allmänhet 
och Älvängen i synnerhet 
ökar. De kraftigt förbättra-
de kommunikationerna med 
en ny väg och järnväg ge-
nom kommunen har väckt 
marknadskrafterna till liv. 
Fastighetsbolaget Creciente 
AB vars huvudägare, Kent 
Nilsson, också har intressen i 
Kungälvs Trä som redan be-
slutat etablera en anläggning 
på Svenstorps handelsområ-
de tar nu nästa steg.

– I höst hoppas vi sätta 
spaden i marken och komma 
till skott med byggnationen 
av Kungälvs Trä. Samtidigt 
vill vi se till att det blir fart 
på det övriga området. Vi 
har fått hjälp att ta fram en 
tydlig illustration över hur 
en handelsplats skulle kun-
na se ut. Nu tar vi hjälp med 
att knyta rätt kontakter, så 
vi fyller lokalerna med rätt 

innehåll, säger Kent Nilsson.
Till sin hjälp har han ta-

git Vidar Rasmusson som 
också var engagerad i till-
komsten av Handelsplats 
Älvängen. 

– Vi ska fortsätta fånga 
upp utfl ödet av handel och få 
ännu fl er alebor att handla på 
hemmaplan. För att klara det 
måste utbudet öka och med 
ytterligare en enhet, vars 
innehåll vi vill ska komplet-
tera det som fi nns på den nya 
handelplatsen, hoppas vi nå 
det målet. En livsmedelsbu-
tik behövs dock som ett an-
kare och en naturlig dragare. 
Enligt vår bedömning är det 
rimligt med en som mot-
svarar Coops etablering på 
Handelsplats Älvängen. In-
riktningen blir mot volym-
handel och sällanköp, säger 
Vidar Rasmusson.

Till hemmet
Just namnet Älvhem skvall-
rar en del om handelsplat-
sen.

– Det ska helst vara buti-
ker med inriktning på saker 
till hemmet och med läget 
vid Göta älv var namnet på 
handelsplatsen inte särskilt 
svårt, säger Kent Nilsson.

Arkitekt, Björn Helleni-
us, på Tecknarstudion som 
också ritade Handelsplats 
Älvängen presenterade för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
sina visioner för den nya eta-
bleringen.

– Vi ser gärna en mer liv-
full fasad med träinslag. Par-
keringen ska också ha mer 
grönska än den som byggdes 
vid den nuvarande handels-
platsen. Byggnaden blir i ett 

plan och butikerna får sepa-
rata ingångar, således ingen 
galleria.

Finns det verkligen ut-
rymme för ytterligare en 
handelsplats?

– Ale är under expansion 
och underlaget ökar för var-
je dag. Marknaden gör den 
bedömningen och intresset 
är redan innan vi har pre-
senterat våra illustrationer 
och ritningar stort. Inom 
livsmedel fi nns det intresse 
hos en aktör som tidigare bi-
tit sig i tungan och även hos 
en kedja som ännu inte fi nns 
representerad i Ale. Med rätt 
innehåll ser vi att hela han-
delsområdet har en regional 

upptagning där kunderna ska 
kunna komma från Alingsås i 
öster till Trollhättan i norr , 
säger Vidar Rasmusson.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), var mycket 
nöjd med vad han fi ck höra.

– Handelsområdet Svens-
torp var länge en vision. Se-
dan maktskiftet 2010 har det 
istället blivit verklighet. Nu 
händer det saker. Intresset 
för Ale har aldrig varit större.

God spiral
Oron för hur handeln i det 
befi ntliga Älvängen centrum 
ska påverkas lugnar Kom-
munstyrelsens ordförande, 

Mikael Berglund (M).
– Resecentrum ligger som 

en bra motvikt i den änden. 
Samtidigt pågår ett intensivt 
arbete med att planera de 
centrala delarna i Älvängen. 
Vi vill skapa fl er bostäder 
och verksamhetslokaler i 
centrum. Hur det ska se ut 
hoppas vi få älvängenbornas 
hjälp med. Vi är inne i en 
mycket god spiral där hus-
priserna i Ale till och med 
ökar mest i hela Västra Gö-
taland. Byggnationen är i full 
gång och infl yttningen kom-
mer fortsätta. En utvecklad 
handel ökar attraktionskraf-
ten inte bara i Älvängen, 
utan i Ale i stort.

Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

Initiativtagare på Svenstorp handelsområde i Älvängen. Kent Nilsson, ägare, Jan A Pressfeldt (AD), 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, och Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande. 
I torsdags presenterades planerna för Handelsplats Älvhem ett stenkast från den nya handelsplat-
sen i Älvängen ska utformas.

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 

ingår i företagsgruppen 

Creciente AB med etable-

rade företag som Bilab och 

Kungälvs Trä.

Storlek: 8500 kvm.

Antal p-platser: 340.

Inriktning: Livsmedel och en 

betoning på volymhandel.

Byggstart: Våren 2015.

Reaktioner på
Handelsplats Älvhem

Ola Serneke
Huvudägare till Handelsplats 
Älvängen:
– Alla är välkommna att byg-

ga vad man vill. Det viktigas-

te är att man inte urholkar 

samhället. Vår handelsplats 

ligger i centrum med Apotek, 

vårdcentral, tandvård, 

barnavård, café, restaurang 

med mera. Tror att om man 

lägger det för långt bort från 

samhället så skapar man 

”shoppingcenter” istället för 

en centrumhandel. 

Känns som att rätt etablering 

i detta område borde vara 

sällanköpshandel och inte en 

dagligvarubutik. Är dock inte 

negativ då all exploatering är 

bra i detta område.

Tobias Håkansson
Coop Extra, Handelsplats 
Älvängen:
– Ojdå, ja det är ju fri kon-

kurrens. Handel föder handel 

och må bäste man vinna. Mer 

än så fi nns väl inte att säga.

Marianne Sjöö
ICA Kvantum Ale Torg:
– Det låter inte rimligt. Ris-

ken är att det blir en övere-

tablering och då är risken 

för utslagning uppenbar. Just 

nu borde Ale fokusera på att 

bygga bostäder istället.

Mauritz Wennberg
ICA Supermarket, Älvängen:
– Det låter märkligt. Vem 

får ihop den kalkylen med 

fyra livsmedelsbutiker i 

Älvängen? Det är ju redan för 

många. Det blir spännande 

att följa.

– Ytterligare en större livsmedelsbutik
Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-
elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att etablera samt Hardesjö Bil.
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