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400 bostäder planeras i Kronogården
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– Skanska Nya Hem och Veidekke Bostad ska utveckla Älvängen
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NÖDINGE. Trycket 
på nya bostäder i 
Älvängen har varit 
stort.

Med pendeltåg och 
motorväg inom räckhåll 
planerar Ale kommun 
för en större bostads-
exploatering.

För Kronogården 
finns en idé om 400 
nya bostäder.
Ale kommun växer och ska så 
fortsätta att göra. År 2020 ska 
antalet alebor vara 35 000.

– Vi måste ta vårt ansvar 
när Göteborgsregionen ex-
panderar, särskilt med tanke 
på att staten satsar 10 miljar-
der i förbättrade kommuni-
kationer med pendeltåg och 
motorväg, säger Jarl Karlsson 
(s), kommunstyrelsens ordfö-
rande.

I våras gick Ale kommun 
ut med en förfrågan till ett 
antal exploatörer om hur 
man skulle vilja medverka 
till att utveckla Kronogården 
i Älvängen. Nu har inkomna 
förslag utvärderats och kom-

munstyrelsen har valt att gå 
vidare med två av dem. På en 
presskonferens i torsdags fick 
media träffa Björn Mattsson, 
regionchef för Skanska Nya 
Hem, och Ulrika Davids-
son, regionchef för Veidekke 
Bostad. Skanskas förslag är 
ett huvudalternativ som kan 
kompletteras med Veidekkes 
idéer.

Positiv samverkan
– Vi ser väldigt positivt på det 
här projektet. Att samverka 
med kommunen och ytterli-
gare en exploatör skapar bara 
större förutsättningar för att 
resultatet ska bli riktigt bra, 
säger Björn Mattsson. För 
oss är det också roligt att våra 
tankar om ett grönare sam-
hällsbygge nu bekräftas.

– Ale kommun är en spän-
nande att följa. Med en ut-
byggd infrastruktur skapas 
stora möjligheter och det 
känns väldigt tillfredsställan-
de att Veidekke får vara med 
i den utvecklingen, säger 
Ulrika Davidsson.

Veidekkes husförslag är de 
som redovisar den lägsta ene-
rigförbrukningen, vilket har 
tilltalat kommunen.

Nästa steg är att Ale 
kommun, Skanska och Vei-
dekke tecknar ett samarbets-
avtal för hur området ska 
byggas ut. I början av 2009 

startas detaljplanearbetet 
upp.

Kronogården 
kommer när det är 
fullt utbyggt att omfat-
ta ca 400 bostäder med 
olika upplåtelseformer 
och även en förskola/
skola. Hela området 
är på 48 hektar.

– 10% vill vi använ-
da till den kommu-
nala tomtkön. Vi har 
många som har flyt-
tat till Ale som gärna 
vill bygga själva. Nu 
kan vi tillgodose det 
behovet, säger Jarl 
Karlsson.

Utmaningen med 
att utveckla Krono-
gården är geografin. 
Idag består området 
mestadels av skog.

Naturskönt
– Vi vill behålla det na-
tursköna, men ändå inte-
grera det med huvudorten 
på ett bra sätt. Det blir vik-
tigt att angripa området rätt, 
så den etappvisa utbyggna-
den känns logisk, säger Björn 
Mattsson.

Första inflyttning är be-
räknad till 2011 och utbygg-
naden ska ske med 50 hus 
om året. Husen kommer att 
kunna kopplas till fjärrvärme-
nätet.

FAKTA
Flerfamiljshus 4-5 vån 48 st
Boklokhus 2 vån 84 st
Grupphus, radhus, parhus 108 st
Friliggande grändhus 1-2 vån 122 st
Villatomter 38 st
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