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Torsdag 26 juni Örjan

Torsdag 3 juli  Nightlive

Torsdag 10 juli  Rock Circus

Torsdag 17 juli  Mange

Torsdag 24 juli  Nightlive

Torsdag 31 juli Rock Star

Torsdag 7 aug  Rock Circus

Torsdag 14 aug  Arvingarna

Fredag 29 aug Sommarfinal   
  Haaks & Örjan

Missa inte sommarens roliga!

Mat, dryck, musik och hög  
stämning. 

Boka vår trubadurbuffé för att  
försäkra dig om de bästa platserna 
vid älvkanten! Entré 100 kr.

DJ: Tompa.

Åldersgräns: 18 år.

Spara sommarens  
höjdpunkter så att du  

inte missar något.

Mycket på gång 
hos Alebyggen

Projekt Änggatan i Älvängen ska inrymma totalt 75 lägenheter, hyresrätter, varav 24 blir avsedda för ett så kallat trygghetsboende. Rit-
ningen föreställer fasaden mot sydväst granne med Café Blå. Huset påminner mycket om bankhuset som byggdes på Göteborgsvägen.

Mycket på gång hos Alebyggen. Sven Burgren gläds åt att flera projekt nu går mot sitt slutförande, åt-
minstone när det gäller planeringen. Nu ska de bara byggas.

NÖDINGE. Byggnatio-
nen har tagit fart i Ale 
och då hänger Alebyg-
gen på.

I juli är det byggstart 
för 24 nya hyresrätter i 
Alafors och till årsskif-
tet kan projekt Ängga-
tan i centrala Älvängen 
med 75 lägenheter 
starta om allt faller på 
plats.

– Vi har ännu mer på 
gång, hälsar Sven Bur-
gren med ett leende.

Området vid Furulund i Al-
afors har fått vänta av många 
olika orsaker. För drygt tio 
år sedan hölls de första sam-
råden med intresserade orts-
bor. Tanken var att bygga ett 
nytt område med så kallad 
kooperativ hyresrätt. Nu när 
projektet äntligen är redo 
för byggstart har mycket 
förändrats. Det blir istället 
24 hyresrätter kompletterat 
med 15 bostadsrätter. Hy-
resrätterna byggs i tre olika 
hus med åtta lägenheter i 
varje.

– Det känns väldigt kul 
att vi nu kan komma igång. 
Intresset för våra lägenheter 
har alltid varit stort i Alafors, 
säger Sven Burgren.

På Änggatan i Älvängen 
blir det hela 75 nya hyresrät-
ter. 24 av dem ska tillhöra en 
del som anpassas för så kall-
lat trygghetsboende. Dessa 
kommer ha tillgång till ett 
gemensamhetsutrymme och 
det ska även fi nnas personal 
tillgänglig.

De övriga 51 lägenheter-
na blir tvåor och treor.

Mindre lägenheter
– Det blir många mindre lä-
genheter. Vi har tittat på och 
försökt lära av Bo-Klok-kon-
ceptet för att få ner storleken. 
Det är ju trots allt det som 
främst avgör hyran, menar 
Burgren.

Tvåorna blir 50-61 kvm 
och treorna 63-80 kvm. 

I sommar sker en sista ut-
ställning, men det har varit få 
klagomål och nu är det sista 
åtgärdat.

– Målet är att fullmäktige 
ska kunna anta planen i no-
vember och att vi kan ta ett 
första spadtag efter årsskiftet, 
berättar Burgren som är im-
ponerad av älvängenborna.

– Ja, det måste jag säga. De 
håller ihop och är positiva. Vi 
har haft bra diskussioner hela 
vägen och det känns som 
att de verkligen välkomnar 
huset. Det var likadant när 
vi byggde ”bankhuset”. Då 
hade vi en synpunkt. Det var 
ICA-handlaren och han ville 
bara säga att han tyckte det 
var bra att vi byggde, säger 
Burgren och skrattar.

Återigen har Alebyggen 
anlitat Stig Karmalm som 
arkitekt och huset har drag 
som påminner om Alebyg-
gens senaste bygge i Älväng-
en.

Uppvärmningen blir fjärr-
värme och målet är energi-

åtgången ska nå 30% under 
standard.

Går allt som det ska hopp-
as Alebyggen att det ska vara 

klart för infl yttning till våren 
2016.

– Med detta och våra nya 
lägenheter i Kronogården så 

känns det som att vi har täckt 
upp ganska bra i Älvängen, 
avslutar Sven Burgren.
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