
NOL. För drygt ett år 
sedan övertog Svenska 
Hus 100 000 kva-
dratmeter tomtyta på 
Tudorområdet.

Mycket har hänt och 
flera av fastigheterna 
har genomgått en 
grundlig renovering.

– Området har oer-
hört stor utvecklings-
potential och på sikt 
hoppas vi att detta ska 
bli ett energiteknik-
centrum kompletterat 
med legotillverkning, 
sällanköpshandel och 
kontor, säger Michael 
Ohlson regionansvarig 
på Svenska Hus i Göte-
borg.

Den 1 januari 2006 köpte 
Svenska Hus stora delar av 
Tudors fabrikslokaler i Nol. 
Det ligger helt i linje med 
Svenska Hus affärsidé, som 
grundar sig i att förvärva fast-
igheter med låg standard eller 
eftersatt underhåll. Fastighe-
terna byggs sedan om eller till 
för att anpassas till befintliga 
eller nya hyresgäster.

– Tudor är duktiga på att 
bygga batterier, de ska inte 
förvalta fastigheter. Nu hyr 
de av oss istället liksom ETC, 
Citymail, Three West, Alrik 
Hedlund, Vägverket, NMH 
och en hel del andra småfir-
mor. Vi förfogar över 41 000 
kvadratmeter uthyrningsbar 
yta och cirka 25 000 är uthyrt 

idag. Vi kalkylerar med att 
hälften av den yta som står 
tom idag ska vara uthyrd vid 
halvårsskiftet. Det sker många 
visningar och vi håller kontak-
ten med ett flertal intressen-
ter, säger Michael Ohlson.

Svenska Hus ser ett mer-
värde i Tudorområdet med 
utbyggnaden av E45 och järn-
vägen.

Optimalt
– Det kommer att bli en tra-
fikplats och en pendeltåg-
station alldeles i närheten 
av området. Tillgänglighe-
ten kommer att vara optimal. 
Jag ger läget en nia på en ti-
ogradig skala, säger Michael 
Ohlson.

Hittills har Svenska Hus 
plöjt ner omkring 15 miljo-
ner kronor i Tudorområdet, 
vilket förutom renoverings-
arbete även inkluderar sane-
ring.

– Lokalerna var väldigt 
nergångna, men vi tycker att 
vi har fått en ganska bra stil 
på de flesta byggnaderna. Det 
krävs alltid vissa anpassning-
ar när nya hyresgäster skall in, 
förutom när det rör sig om ren 
lagerverksamhet, säger Mi-
chael Ohlson.

Vad är era framtidsvisio-
ner i Nol?

– Vi driver detaljplanen 
för området just nu. Vi vill 
få bort industristämpeln och 
därav namnet Nol Teknik-
park. Möjligen kan det bli 
ett centrum för bränslecells-

forskning, men vi tror också 
på möjligheten att få dit säl-
lanköpshandel och kontors-
verksamhet. Vi är öppna för 
alla förslag. Precis som Ale 
kommun vill vi göra området 
mer attraktivt, säger Micha-
el Ohlson.

Är det tänkbart att Svens-
ka Hus kan komma att göra 
ytterligare fastighetsför-
värv i Ale kommun?

– Ja, absolut! Vi ser andra 
etableringsmöjligheter i Ale 
eftersom det är en mycket 
intressant framtidskommun. 
Vi har dessutom fått ett väl-
digt positivt bemötande i kon-
takten med tjänstemän och 
politiker, avslutar Michael 
Ohlson.
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I SAMARBETE MED BILBUTIKEN

LAGERRENSNING
All fi nans endast 2,95%

ÖVER 70 BILAR I LAGER

Bilarna kan säljas mot 
ett mindre tillägg med 
1 års helbilsgaranti!

BMW X5 3,0 D SUV -02
299.000 kr

Cross 90cc
på köpetå

ww
w.

ha
rd

es
jo

bi
l.s

e

• Nybilsförsäljning 
• Finansiering 
• Begagnadbilsförsäljning
• Trygghetsavtal
• Volvokort 
•  Lånebil vid service 
•  Reparation av personbilar 
 och lätta släpvagnar  
•  Däck/Fälg
• 4-hjulsmätning
•  Hyrbil 
•  Akreditering - efterkontroll av 
 2:or vid besiktning 
• Pvg/Vagnskadereparation för  
 samtliga försäkringsbolag

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-749637
 Email info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

AUKTORISERAD 
NÄRSERVICE
VOLVO/RENAULT

5598

ISO/TEC 17020 (B)

Samarbetspartner

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-749637
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

DIN LOKALA 
VOLVO/RENAULT-HANDLARE 

SEN 1953

Mitsubishi Carisma GDI SPORT Sedan -99
Röd 9.000 mil 59.000 kr 
Renault Laguna 2,0 T Kombi -04
Grön met 2.300 mil 136.000 kr 
Volkswagen Passat 1,9 TDI Kombi -99
Blå met 19.000 mil 67.000 kr 
Volvo 854 2,5 GLT Sedan -97
Vit 7.600 mil 74.000 kr 
Volvo S40 2,0T Sedan -98
Blå met 5.500 mil 81.000 kr 
Volvo V40 2,0 T Kombi -01
Silver met 9.500 mil 107.000 kr 
Volvo S60 D5 Sedan -04
Mörkblå met 6.300 mil 185.000 kr 

Svenska Hus ska fortsätta utveckla Tudorområdet
– Planerar för sällanköpshandel och kontor

Svenska Hus anser att Nol Teknikpark har en väldigt hög utvecklingspotential.

Michael Ohlson, regionan-
svarig på Svenska Hus i Gö-
teborg.

FAKTA SVENSKA HUS
Grundades 1992 i Göteborg. Det är 
nu ett av Sveriges största privata 
bygg- och fastighetsföretag. Omsätt-
ningen har gått från 15 miljoner 
kronor till 900 miljoner kronor på 15 
år. Svenska Hus bedriver verksamhet 
i tre regioner, Göteborg, Skåne och 
Stockholm. Man är kända för att ta 
vara på husens och lokalernas inne-

boende atmosfär och förvalta dem 
väl i kombination med hög funktio-
nalitet, genomtänkta lösningar, har-
moniska färgval och stark form-
känsla.

…och efter det att Svenska Hus rustat upp 
fastigheten.

City Mails lokaler på Tudorområdet i Nol före 
renoveringen…

I GÖTEBORG
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


