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ÄLVÄNGEN. Dialogen 
kring Älvängen cen-
trums utveckling fort-
skrider. 

I torsdags hölls ett 
frukostmöte där målbild 
och platsvarumärke 
stod på agendan.

Tisdagen den 21 
februari är nästa sam-
mankomst och då ska en 
gemensam handlings-
plan och kontinuerliga 
arbetsformer fastställas.

Kommunledningen och de 
många fastighetsägarna i 
centrum har krokat arm i 
utvecklingsarbetet för fram-
tidens Älvängen.

– För att nå framgång är 
det viktigt med en fortsatt 
samverkan, säger Tomas 
Kruth, från organisationen 
Fastighetsägarna och expert 
inom stadsutvecklingsut-

vecklingsfrågor.
Att det inte kan bli som 

det en gång har varit, det är 
mötesgruppens deltagare rö-
rande överens om.

– Bara för att vissa affärer 
tvingas lägga ned är det inte 
självklart att det flyttar in en 
annan verksamhet med un-
gefär samma utbud. Det är 
naivt att tro att det blir så, 
säger Kruth och fortsätter:

– Det viktiga är att posi-
tionera platsen utifrån ett 
regionalt perspektiv. Det 
gäller att skapa en upplevd 
förtätad miljö där det känns 
mysigt, trevligt och enkelt. 
Förutsättningarna skapar ni 
tillsammans.

Ledord
Vad Älvängen kan, vill och 
ska utgjorde ledorden för 
denna morgons workshop.

– Vad är Älvängen särskilt 
bra på? Hur ska centrum 
upplevas och vilka gemen-
samma ambitioner har ni?

Efter en kvarts samtalan-
de i smågrupper skedde re-

dovisning med efterföljande 
sammanfattning.

– Älvängen har en unik 
historia, en småstadskäns-
la, familjär stämning och 
personlig service. Ni vill ha 

trygga mötesplatser och ni 
vill utveckla småstaden. Vad 
som ska göras är att definiera 
centrum, stråken och kon-
centrera navet, förklarade 
Tomas Kruth.

Anna-Karin Gmoser, 
projektutvecklare i Ale kom-
mun., rosade deltagarnas en-
gagemang.

– Vi har fått ett jättebra 
underlag och även bra input 

från de föreläsare som gästat 
oss under det senaste halvår-
et. Nu ska vi utifrån detta ta 
fram ett förslag på en hand-
lingsplan på kort och lång 
sikt.

Kommunledningen och berörda fastighetsägare håller på att ta fram en gemensam målbild för Älvängens centrum.

Gemensam målbild för 
Älvängens centrum växer fram
– Viktigt att 
positionera platsen
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