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Äntligen Änggatan!
ÄLVÄNGEN. Sju år av
planering, ombearbetningar och överklaganden är över.
I augusti påbörjas
bygget av 78 centrala
hyresrätter på Änggatan
i Älvängen.
– Äntligen är det ord
som bäst beskriver
känslan, säger Alebyggens ordförande Jarl
Karlsson (S).

Olika faktorer har satt käppar
i hjulen för detaljplanen på
Änggatan i centrala Älvängen. Kort sammanfattat har
det handlat om personalomsättning på samhällsbyggnadskontoret, bullerproblematiken och överklaganden.
– Det finns mycket att ha
synpunkter på, men vi har
bestämt oss för att lägga det
bakom oss och blicka framåt. Nu tillför vi Älvängen 78
nya moderna lägenheter i ett
stationsnära läge. Det känns
fantastiskt bra, säger Jarl
Karlsson.
När detaljplanen vann
laga kraft i början av april
hade det gått sju år sedan
projektidén hamnade på
ritbordet.
Länsstyrelsens
skarpa riktlinjer och krav på
bullernivåer för vibrationsutsatta bostäder är en kritisk
fråga för byggnation i Ales

samtliga stationssamhällen.
– Lösningen har varit att
skapa en tyst sida på huset,
där det är möjligt att placera sovrummen. Samtidigt
är det frustrerande att det i
Göteborg råder helt andra
förutsättningar. Där kan exploatörerna bygga kloss an
mot spårvägen. Vi hoppas
och tror att dessa regler snart
kommer att förändras, säger
vd Johan Redlund.
Det faktum att ett enskilt
överklagande kan förhala
processen i flera år är också
Alebyggen fundersam kring.
För många instanser
– Demokratin i all ära, men
vi upplever att det finns för
många instanser att överklaga till. Dessutom borde det
finnas tydligare krav på att
överklagandet har en substans, menar Redlund.
Länge fanns det förhoppningar om att projektet skulle kunna starta redan före
sommaren, men i en region
där exploateringen skjuter
i höjden råder det nu brist
på leverantörer inom vissa
branscher. Pålning är en sådan.
– Eftersom det har varit
en viss osäkerhet i projektet
har vi inte kunnat binda upp
någon. Nu får vi vänta till
augusti och sedan är byggtiden beräknad till 18 måna-

I augusti påbörjas bygget av 78 nya hyresrätter för Alebyggens räkning på Änggatan i Älvängen. Johan Redlund, vd, Sune Rydén (KD)
vice ordförande och Jarl Karlsson (S), ordförande, gläds alla åt att äntligen komma igång.

der, berättar Redlund.
Satsningen på Änggatan
ska förhoppningsvis bidra
till att sätta ytterligare fart
på flyttkedjan i Älvängen.
Äldre som bor i större villor
ska lockas till en bekväm hyresrätt.
Stort steg
– Exakt hur marknaden reagerar vet man aldrig. Det
är ett stort steg att gå från
en villa som du bara betalar

el- och värme för, till att istället få en hyra på runt 10
000 kronor i månaden. Att
lägenheterna kommer att
bli uthyrda är vi däremot
inte oroliga för. Vi har 5555
personer i kö och trycket är
enormt, säger Redlund.
Alebyggen har mer på
gång. Det kommunala bostadsbolaget lämnar i dagarna in en planbegäran för
Bohus centrum, där det finns
planer för ett stort antal nya
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lägenheter. Även på Änggården i södra Nol kommer det
att förtätas med ytterligare
bostäder och på Vallmovägen i Älvängen ritas det på
60 lägenheter.
– Ägardirektivet är tydligt.
Förutom våra 50 lägenheter
i snitt per år vill Ale kommun
att vi tillför 300 nya lägenheter, permanenta och eller
tillfälliga, fram till 2019, berättar Johan Redlund.
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Totalt: 78 hyresrätter
Fördelningen är tvåor och
treor samt två stycken fyror.
I ett av husen planeras för
26 ”trygghetslägenheter”,
avsedda för äldre.
Totalentreprenad: Betonmast AB.

