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NÖDINGE. År av besvi-
kelser och svikna löften 
är över.

Nu har Ale kommun 
tecknat avtal med Skan-
ska om ett nytt centralt 
äldreboende i Älvängen.

Efter nästa sommar 

gå.

Det var klang och jubel i 
onsdags. Kommunstyrelsens 
ordförande, Paula Örn (S), 
förkunnade stolt att avtalet 
med Skanska för ett nytt se-
niorcentrum i Älvängen var 
klart för signering. På Gö-

teborgsvägen där den gam-
la gula villan tidigare stod 
skapas nu ett särskilt boende 
med 50 platser, lokaler för 
dagliga och gemensamma 
aktiviteter. Det ska också 
finnas plats för pensionärs-
föreningarna och en familje-
central. På fastigheten ryms 
även 25-30 hyresrätter för 
friska äldre som vill bo be-
kvämt, tryggt, nära handel 
och offentlig service.

– Det här är både en stor 
och en lättnadens dag. Änt-
ligen kan vi presentera en 
helhetslösning som känns så 
fantastiskt bra. Ett senior-
centrum där vi samlar verk-
samheter och resurser för 
både friska och de med stör-
re omsorgsbehov. Vi ersätter 
på så vis även aktivitetshu-

set i Älvängen, vilket skapar 
förutsättningar för fler bo-
städer, säger Paula Örn och 
samarbetspartiet Aledemo-
kraternas Ingela Nordhall 
var inte sen med att fylla i:

– Jag säger bara äntligen, 
äntligen, äntligen!

Det blir återigen Skanska 
som får i uppdrag att byg-
ga och hyra ut lokaler och 
lägenheter. Samma förhål-
lande rådde när Backavik 
byggdes i Nödinge. Under 
hösten har ett intensivt av-
talsskrivande pågått och i 
mars-april ska detaljplanen 
förhoppningsvis antas.

– Byggnaden bildar ett U, 
vilket ger alla boenden en 
tyst sida in mot gården. Det 
är ett krav från Länsstyrelsen 
med tanke på bullernivåerna. 
På ena sidan blir det två vå-
ningar, på den andra tre. Vi 
kommer jobba mycket med 
miljön och planerar bland 
annat ett större växthus på 
gården, säger Skanskas An-
ders Erlandsson.  

Det var idel glada miner 
när avtalet signerades. Någ-
ra av de mest muntra var 
pensionärsorganisationer-
nas representanter. Daniel 
Höglund var där för RPG:s 
räkning (Riksförbundet Pen-
sionärsgemenskap).

– Det här är efterlängtat 
i Älvängen. Ett bekvämare 
boende i en lugnare miljö, 
där det också finns möjlighet 
till gemenskap, säger han.

Hans Hellman, PRO, var 
också nöjd.

– Jag gillar satsningen på 
lägenheter för friskare äld-
re. Innan du får plats på ett 
särskilt boende är du näs-
tan död. Det är bra att det 
finns något mittemellan. Nu 
hoppas vi att det blir en öp-
pen matsal dit även vi som 
inte bor på själva boendet 

får lov att besöka. Det är 
bra för ensamma pensionä-
rer, men också positivt för 
de som bor på hemmet. Vi-
dare blir det viktigt för oss i 
pensionärsorganisationerna 
att noga bevaka hur vi kom-
penseras när aktivitetshuset 
stänger i Älvängen.

Bengt Bengtsson, tidi-
gare markägare och den som 

såg till att flytta den gula 
villan för att möjliggöra byg-
get, var på plats.

– Det känns kul att få ha 
medverkat till denna sats-
ning. Jag är nöjd över hur 
ärendet har hanterats och 
nu ska jag se till att bygga 
ytterligare boende runt gula 
villan i Skönningared.

Skanska bygger nytt äldreboende i Älvängen
Avtalet undertecknades i veckan

Avtalssignering. Kommundirektör Björn Järbur, Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) och Skan-
skas regionchef undertecknade i onsdags avtalet för ett nytt särskilt boende för äldre i Älvängen med 
tillhörande 25-30 hyresrätter. Med andra ord blir det ett seniorcentrum som växer fram. Första �ytt-
lassen ska förhoppningsvis kunna gå efter sommaren 2017.

Möjliggörare. Bengt Bengtsson, tidigare mark- och fastighetsägare, 
såg till att �ytta den gula villan för att göra plats för förverkligan-
det av ett seniorcentrum i Älvängen.
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