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ÄLVÄNGEN. Sju år av 
planering och överkla-
ganden var över, i au-
gusti skulle Alebyggens 
efterlängtade lägen-
hetsbygge på Änggatan 
i Älvängen starta.

Ett försenat bygglov 
och en överhettad bygg-
marknad satte stopp.

– Priserna har stuckit 
iväg och vi för just nu 
en dialog med exploatö-
ren om hur vi kan gå vi-
dare, säger Alebyggens 
vd Johan Redlund.

Alebyggens projektet med 
78 nya hyreslägenheter på 
Änggatan i centrala Älväng-
en fortsätter att vara ett 
problembarn. Efter att de-
taljplanen vunnit laga kraft i 
slutet av mars såg ledningen 
fram emot ett första spadtag 
i augusti.

– Som alla ser blev det inte 
så. Inget har förändrats i sak. 
Vi vill fortfarande komma 
igång och det pågår en dis-
kussion med Betonmast som 
vann upphandlingen. Pro-
blemet är helt enkelt att pri-
set för mark och betong har 

stuckit iväg. Husen är ritade 
med källare och även om vi 
har förenklat konstruktionen 
och minskat källardelen är 
prisbilden orimligt hög, sä-
ger Johan Redlund.

Byggmarknaden upple-
ver en sällan skådad hög-
konjunktur, vilket har lett 
till resursbrist och skenande 
priser.

– Ja, vi talar om galoppe-
rande priser och nu gäller 
det att trots allt hitta en ge-
nomförbarhet, menar Red-
lund.

Hur ska det gå till?
– Kommer vi inte överens 

med Betonmast är det enda 
alternativet att genomföra en 
ny upphandling. Det skulle i 
så fall betyda att en byggstart 
kan ske tidigast i höst.

Ett annat skäl till att byg-
get inte kom igång var den 
försenade bygglovsproces-
sen.

– En byggstart i augusti 
förutsatte att vi hade klart 
med bygglovet, men det 
drog ut på tiden och när 
entreprenören väl började 
handla upp höll inte kalkylen 
längre.
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SPINNDAG
Måndag 1 maj kl 11 - 15

Öppen aktivitet för alla, ingen föranmälan!
Kan du spinna, vill du lära dig spinna, bara prova på eller vill du

titta på när andra spinner? Då är detta ett självklart val!

Mångårig tradition på museet

I samarbete med Västgötalin

Fri
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Butiken 
har

 öppet

ÄLVÄNGEN. Sju år av 
planering, ombearbet-
ningar och överklagan-
den är över.

I augusti påbörjar 
bygget av 78 centrala 
hyresrätter på Änggatan 
i Älvängen.

– Äntligen är det ord 
som beskriver känslan 
bäst, säger Alebyggens 
ordförande Jarl Karls-
son (S).

Olika faktorer har satt käppar 
i hjulen för detaljplanen på 
Änggatan i centrala Älväng-
en. Kort sammanfattat har 
det handlat om personalom-
sättning på samhällsbygg-
nadskontoret, bullerproble-
matiken och överklaganden. 

– Det finns mycket att ha 
synpunkter på, men vi har 
bestämt oss för att lägga det 
bakom oss och blicka fram-
åt. 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 vibrations-
utsatta bostäder är en kritisk 

fråga för byggnation i Ales 
stationssamhällen.

– Lösningen har varit att 
skapa en tyst sida på huset, 
där det är möjligt att place-
ra sovrummen. Samtidigt 
är det frustrerande att det i 
Göteborg råder helt andra 
förutsättningar. Där kan ex-
ploatörerna 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.

– Demokratin i all ära, 
men vi upplever att det finns 
för många instanser att över-
klaga till. Dessutom borde 
det finnas tydligare krav på 
att överklagandet har en sub-
stans, menar Redlund.

Länge fanns det förhopp-
ningar om att projektet skul-
le 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 så-
dan.

– 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 bygg-
tiden beräknad till 18 måna-

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 hy-
resrätt.

– 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 is-

tället få en hyra på runt 10 
000 kronor i månaden. Att 
lägenheterna kommer att bli 
uthyrda är vi inte oroliga för. 
Vi har 5555 personer i kö 
och trycket är enormt, säger 
Redlund.

Alebyggen har mer på 
gång. Det kommunala bo-
stadsbolaget lämnar i da-
garna in en planbegäran för 
Bohus centrum, där det finns 
planer för ett stort antal nya 

lägenheter. Även på Änggår-
den i södra Nol kommer det 
att förtätas med ytterligare 
bostäder.

– Ägardirektivet är tydligt. 
Förutom våra 50 lägenheter 
i snitt per år vill Ale kommun 
att vi tillför 300 nya lägen-
heter, permanenta och eller 
tillfälliga, fram till 2019, be-
rättar Johan Redlund.

KLÖVERSJÖ

Äntligen Änggatan!

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

ÄNGGATAN

Totalt: 78 hyresrätter
Fördelningen är tvåor och 
treor samt två stycken fyror. 
I ett av husen planeras för 
26 ”trygghetslägenheter”, 
avsedda för äldre.
Totalentreprenad: Beton-
mast AB.

SURTE. Det har gått 
exakt elva år sedan ett 
brutalt dubbelmord 
inträffade vid Vallarna 
i Surte. 

Ett par som var på väg 
till sina arbeten såg två 
döda kroppar liggandes 
intill en bil på Fågel-
dammsvägen. Offren, 
två män 21 respektive 
39 år, hade skjutits i 
huvudet. 

Ett stort polispådrag, med 
helikopter, hundpatruller 
och tekniker arbetade hela 
dagen med att finna spår ef-
ter gärningsmännen. Områ-
det spärrades av i höjd med 
Fågeldammarna. 

– Båda offren kom från 
Göteborgstrakten och Läns-
kriminalpolisen undersökte 
tänkbara motiv till den iskal-
la avrättningen. 

Båda offren är sedan tidi-
gare kända av polisen, för-

klarade Tom Henricson på 
Alepolisen. 

En patrull från Alepolisen 
deltog vid avspärrningarna, 
men hade inget med utred-
ningen att göra. 

– Det finns flera teorier, 
men det går inte att peka 
på något konkret. Det finns 
många olika tankar, men att 
det rör sig om någon form av 
uppgörelse är högst troligt, 
sa Henricson.

KRISTOFFER STILLER 

FRÅN ARKIVET:

Brutalt dubbelmord i Surte
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Det är exakt elva år sedan som ett brutalt dubbelmord inträffade i Surte. 

Ingen byggstart i 
sikte på Änggatan

ÄNGGATAN

Totalt: 78 hyresrätter
Fördelningen är tvåor och 
treor samt två stycken fyror. 
I ett av husen planeras för 
26 ”trygghetslägenheter”, 
avsedda för äldre.
Totalentreprenad: Beton-
mast AB.
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