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Älvängen centralt
Vidsträckt utsikt. Centralt beläget radhus om 123 kvm boarea i 
1½ plan, byggår 1992. 4 sovr. vardagsrum och kök. 2 badrum. 
Obs! Mycket låga driftkostnader. Underbar inglasad altan med 
isolerat golv och energifönster. Gäststuga. Balkong från ena 
sovrummet pl-2 med utsikt över Älvängen. Sep. förråd. 
Carport. Utgångspris: 1 750 000:-
Ring för visning söndag den 9/3

Surte
Funkisvilla anno 1939. En fastighet full med vackra detal-
jer och mycket atmosfär. 2 plan m hel källare om totalt 
222 kvm. Vardagsrum m två rum i fi l. ”Halvmåneformad” 
burspråk m 7 fönsterrutor. Braskamin. Vacker parkett. 
Kök renov. på 80 talet. På pl 2 hittar du 4 sovr. o nyreno-
verat badrum. Utgång till en stor balkong fr 2 av sovrum-
men. I källarpl. fi nns bl a träningsrum, bastu, relaxrum m 
2 duschplatser mm. Barnvänlig trädgård om 1367 kvm. 
Dubbelgarage, förråd/cykelrum. 
Ring för visning söndagen den 9/3

– Investeringsbidraget för 
hyresrätter i Västra Göta-
land har avbrutits. Pengar-
na är slut. Detta innebär för 
tornet att vi inte kan bygga 
hyresrätter. Vi planerar nu 
att bygga bostadsrätter, efter 
en utredning om marknaden 
för Surte, där mäklare säger 
att ”Surte är på gång”, med 
pendelstation och närheten 
till norra Europas största 
handelsplats – Östra Nord-
stan.

Vad kommer en bostads-
rätt i tornet att kosta?

– För tornet, som är ett 
oöverträffat och exklusivt 
projekt, ensamt i sitt slag 
av flerbostadshus, går vi nu 
under våren ut till försälj-
ning. Insatserna blir hyggli-
ga med normala avgifter. En 
trerummare med kök och in-
glasad balkong kommer att 
kosta cirka 1 450 000 kronor. 
En femrummare med kök 
och inglasad balkong landar 
på cirka 2 200 000 kronor. 
När vi sålt 23 av de 28 lägen-

heterna blir det byggstart.
Har du några ytterligare 
projekt på gång?

– Ja, detaljplanearbetet 
pågår för Videgården, 22 
lägenheter i en radhuslös-
ning. Även här rör det sig 
om en bostadsrättsfören-
ing med preliminära insat-
ser. Tre rum och kök cirka 
1 320 000 kronor, fyra rum 
och kök (2-plan) 2 050 000 
kronor och fem rum och kök 
(3-plan med loft) 2 400 000 
kronor. Många av lägenhe-
terna får sjöutsikt över sku-
torna i älven.

Finns det något nytt att 
rapportera angående de 
befintliga radhuslägenhe-
terna på Videgårdsvägen? 

– Då flera hyresgäster 
önskat köpa sina lägenheter 
i en bostadsrättsförening, så 
har jag lämnat ett bra erbju-
dande till de boende. Viktigt 
är att boendekostnaden blir 
lägre än dagens hyra. Fastig-
heten 43:143 lämpar sig väl 
för ombildning till bostads-

rätt.

Slutligen Olle, hur ser du 
på den i Surte så inflam-
merade och hetsiga bibli-
oteksfrågan?

– De krav som ställs från 
kommunen på mina projekt i 
en samhällsplanering är både 
omfattande och kostsamma. 
Hur kan man då i en stads-
planering flytta det fina bib-
lioteket från ett A-läge i cen-
trum till ett ogästvänligt B-
läge, på ett industriområde 
med långtradartrafik i direkt 
anslutning till en bibliotek-
sentré.

– Då jag har mina rötter 
i Värmlandsmyllan brukar 
ofta citera Gustav Fröding. 
Den här gången väljer jag 
dock att citera mig själv, det 
blir bättre då: ”Strunt är 
strunt och snus är snus, om 
än i kultura dosor. Ett biblio-
tek i ett sprucket kvarnehus, 
ger politiskt aldrig rosor.”

JONAS ANDERSSON

...Olle Skoglund, byggherre nummer 1 i Surte.

Vad händer med projektet 
Surte Circle Tower?

Repslagarmuseet
ons 5 mars, kl 19.00
entré: 60 kr, ungd 40 kr
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föreläsning med 
naturfotograf och 
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