
ALAFORS. I våras antog 
kommunfullmäktige ett 
bostadsförsörjnings-
program som visar hur 
och var Ales framtida 
bostäder ska byggas 
fram till 2020.

Målet är en genom-
snittlig ökningstakt på 
2%.

Nu börjar det också 
hända saker rent kon-
kret – tre planprogram 
varav två i Starrkärr 
har nyss startat.

En bullerby och två områden 
med hästnära boende kan stå 
färdiga för inflyttning 2011 

om allt går som det ska. Ex-
ploatören Bengt Bengtsson 
har ansökt om planläggning 
av området bakom Starr-
kärrsskolan. Inspiration har 
hämtats från Astrid Lind-
grens Bullerbyn.

– Starrkärrs by, området 
runt kyrkan och skolan, har 
vi föreslagit i bostadsförsörj-
ningsprogrammet som lämp-
ligt att förtäta med fler bo-
städer. Det skulle på sikt ge 
skolan och kollektivtrafiken 
ett bättre underlag och på så 
vis vara samhällsekonomiskt. 
Vi upplever också att intres-
set för att bosätta sig på lands-
bygden nära natur och kultur 

är stort, säger André Berg-
gren, fysisk planerare i Ale 
kommun.

Innan samhällsplanering-
en börjar rita på det som ex-
ploatören har givit arbets-
namnet ”Bullerbyn” ska orts-
borna säga sitt.

Ortsmöte
– Ortsutvecklingsmötet 

den 15 oktober i Starrkärrs 
bygdegård kommer till stora 
delar bli en dialog med invå-
narna om hur de vill att orten 
ska växa. Deras åsikter väger 
väldigt tungt i det här sam-
manhanget. Kan vi komma 
överens om var vi bör bygga 

nya bostäder går processen 
med den fysiska planering-
en mycket snabbare. Det är 
bättre att vi reder ut alla frå-
getecken direkt än att detalj-
planen ska behöva överklagas 
och försena arbetet, menar 
André.

Exploatören har uttryckt 
en önskan om att få bygga 13 
hus i Bullerbyn, men det är 
dubbelt så många mot vad bo-
stadsförsörjningsprogram-
met anger.

Lämpligt antal
– Det är mest en riktlinje och 
inget bestämt antal. Ambitio-
nen är att inte bygga så tätt på 
landsbygden. Vi kommer nog 
att komma överens om ett 
lämpligt antal, säger André.

Lite längre bort från Starr-
kärrs by, på Ängshöjden, vill 
samma exploatör anlägga en 
hästby med ett 20-tal villor 
med tillhörande boxplats i 
ett gemensamt stall.

– Det är en jättespännan-
de idé som har börjat sprida 
sig över landet. Kommun-
ledningen har ställt sig posi-
tiv till att pröva ett planpro-
gram av boende kombinerat 
med hästhållning. Det ska bli 
intressant att utveckla det här 
vidare. Dessutom har Bengt 
Bengtsson och hans kollegor 
uttryckt viljan att bygga eko-
logiskt och så kallade lågener-
gihus, vilket vi från kommu-
nens sida vill prioritera, be-
rättar André.

Samma idé med ett hästnä-
ra boende önskas också byggas 

vid Hamnen i Alvhem. An-
sökan omfattar 17-20 villor 
med en gemensam anlägg-
ning för hästar.

– Återigen vet vi inte om an-
talet hus blir riktigt så många. 
Det ska vi titta närmare på när 
vi ställer samman planpro-
grammet, säger André.

Målsättningen är att in-
flyttning ska kunna ske under 
2011 på samtliga tre om-
råden. Just nu startas själva 
planprogramarbetet igång. I 
det skedet handlar det mest 
om att utreda huruvida det är 
lämpligt och möjligt att ge-
nomföra bostadsbebyggelse 
på utpekat område. Dessut-
om är det viktigt att tidigt få 
en bild av vad boende i om-
rådet tycker.

– Att konjunkturen viker 
just nu påverkar oss inte. Det 
är när det vänder uppåt som 
vi ska ha god beredskap och 

vara väl förberedda för bygg-
nation, anser André Berg-
gren.

Exploatören Bengt Bengts-
son har i samarbete med Mjö-
bäcksvillan gått in i projek-
tet.

– Vi vet att intresset för 
ett hästnära boende är stort. 
Många vill ha häst, men orkar 
inte själva driva ett helt stall. 
Bullerbyn i Starrkärr kan bli 
något alldeles extra. Mark-
ägarna är med på tåget och 
kommunens engagemang i 
planprogrammen är också 
positivt. Tillsammans kan vi 
göra något riktigt bra för Ale, 
säger Bengt Bengtsson.

En Bullerby och två häst-
byar, nog låter det som ett att-
raktivt recept på bostadsför-
sörjning.
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Ta chansen att bli...
Ahlafors Idrottsförening och Alekuriren söker 
kandidater till 2008 års lucia. Detta blir 56:e året 
som AIF korar kommunens ljusdrottning.
Ett arrange mang fyllt av tradition och förväntan.
Du skall vara född 1992 eller tidigare och vara 
bosatt i Ale kommun samt tycka om att sjunga.

Välkommen med din anmälan som innehåller 
foto, namn, ålder, adress och telefonnummer till: 

Alekuriren, ”Ale Lucia”,
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Ale Lucia 2008

Bullerby och hästnära boende
– Spännande planprogram på gång i Ale

Här ska ”Buller-
byn” ligga har bo-
stadsexploatö-
rerna, Berik KB 
och Mjöbäcksvil-
lan tänkt sig. 13-
15 bostäder har de 
planerat, men Ale 
kommun är mer 
försiktiga. På orts-
utvecklingsmötet i 
Starrkärrs bygde-
gård onsdag 15 ok-
tober får ortsborna 
säga sitt.
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André Berggren, fysisk planerare i Ale kommun, har tre 
spännande planprogram att suga tag i just nu. Två hästbyar 
och en Bullerby.
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