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ÄLVÄNGEN. I juni pre-
senterades storslagna 
planer på ytterligare 
en ny handelsplats i 
Älvängen.

Älvhem ska komplet-
tera sällanköpshandeln 
i Ale.

Trots att inget nytt 
har hörts från projektet 
under hösten meddelas 
att allt följer planen.

Det är fastighetsbolaget 
Creciente AB vars huvud-
ägare Kent Nilsson, också 
har ägarintressen i Kungälvs 
Trä som ska etablera i Svens-
torp, som driver projektet 
om en komplett handelsplats 
i Älvängen. Vidar Rasmus-
son med många års erfaren-
het av handelsetableringar 

har engagerats i projektet.
– Den här typ av etable-

ringar tar tid, men allt går 
som det ska. Etablerings-
tjänst har skickat ut vår idé 
och vision om handelsplat-
sen, Älvhem. Nu ska olika 
bolagsstyrelser diskutera för-
slaget, men de reaktioner vi 
har fått är positiva. Vi hopp-
as kunna lämna tydligare 
besked om vad som händer i 
januari-februari, säger Vidar 
Rasmusson.

Fokus på sällanköphandel
Älvhem ska ha ett tydligt 
fokus på sällanköpshandel 
och komplettera det befint-
liga utbudet i Älvängen och 
på Ale Torg. Att det dessut-
om ska finnas utrymme för 
ytterligare en större livs-
medelsbutik väckte många 
frågetecken när projektets 

presenterades.
Ingen risk för övereta-

blering?
– Nej, det är inte vår 

bedömning. När externa 
handelsplatser som denna 
etableras utökas också un-
derlaget. Det handlar inte 
bara om Älvängen, utan 
ringen görs betydligt större. 

Vi talar om Lilla Edet och 
även delar av Trollhättan 
samt Alingsås, säger Vidar 
Rasmusson som definitivt 
tror att det finns underlag 
för ytterligare en livsmedels-
butik.

Hur säker är du på att 
Älvhem förverkligas?

– Det är jag helt överty-

gad om. Det finns ett intres-
se hos etablerare som borgar 
för det.

Om allt följer den plan 
som nu ligger bör Älvhem i 
så fall kunna invigas under 
våren 2016.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

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 eta-
blera samt Hardesjö Bil.

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

Markägaren Creci-
ente AB presenterade 
i torsdags sina fram-
tidsplaner för Svens-
t h d l åd i

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 fler alebor att handla på

Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

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.

– 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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– Men den nya handels-
platsen följer planen

Inget nytt från Älvhem

Sänk pulsen i ordet 
förtätning. Ta sikte på 
helheten i våra orter  
och fridlys områden  

för mötesplats, rekreation  
och grönska. 
TYRONE HANSSON, FRAMTID I ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 39

På måndag gicks det stavgång 
som vanligt på Dammekärr. 
Samma dag var det datakurs på 
Kulturrummet. På Träffpunkt 
Backavik var temat halko-
lyckor. Fredrik och Monika 
från Team Sportia visade sitt 

sortiment av broddar och 
förebyggande träningsredskap. 
Apoteket hade lånat ut sina oli-
ka halkskydd. SPF Alebygdens 
trafikexpert Jan-Peter Eldh 
talade om vad man skall tänka 
på för att undvika halkolyckor.

Vid nästa Träffpunkt den 2 
december visar Leif Stensson 
bilder från Peru. På onsdagen 
fortsatte datakursen. Fredags-
vandringen gick från Nödinge 
till Nol och tillbaka. På kvällen 
avnjöt nästan 100 medlemmar 

Tjuslings julbord och roades 
av Christer Paulssons fina 
underhållning. Denna vecka 
startar spontanvandringarna. Vi 
tar tåget till Surte och går till 
Fågeldammarna.

Lennart Mattsson

Fullmatad vecka med stavgång och trafik hos SPF Alebygden
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Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Har du en bostadsrätt  
i Surte/Bohus?

Stor enplansvilla byggd 2012 Perfekt familjevilla

 
 

Pris 2.850.000:-  som utgångspris. 
Hallonstigen 5. Ring för visning.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.595.000:- som utgångspris.
Kalvhagevägen 10. Ring för visning.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Ring oss idag för en kostnadsfri värdering.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
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