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NÖDINGE. Alebyggen 
planerar att bygga flera 
kooperativa hyresrätter 
i kommunen.

Först i tur står Pota-
tisåkern i Bohus.

– Får vi tillräckligt 
många medlemmar som 
tecknar sig, så finns 
möjlighet till inflyttning 
redan inom ett år, säger 
projektledare Sven Bur-
gren.

Vid Skolvägen i Bohus ligger 
den åker som i folkmun kallas 
Potatisåkern. Det är här som 
Alebyggen planerar att upp-
föra kooperativa hyresrätter, 
åtta souterränghus om 130 
kvadrat och fyra enplanshus 
på 75 kvadratmeter.

– Vi började förhandla om 
marken 2004 och ansökte 
om upprättande av detaljplan 
året därpå. Det är emellertid 
först nu 2009 som detaljpla-
nen godkänts, säger Sven 
Burgren och fortsätter:

– Vi har haft en väldigt 
livaktig intressegrupp i 
Bohus. Många av dem har 
inte kunnat hålla till tåls utan 
valde istället att flytta till 
Nödinge, när de lägenhe-
terna stod klara. Det innebär 
att det bara är några fåtal kvar 
från den ursprungliga arbets-
gruppen, så det återstår att se 
hur stort intresset är nu.

Anmäl intresse
Informat ionsmater ia le t 
sändes ut till intressefören-
ingens medlemmar i förra 
veckan. Senast den 30 april 
ska intresseanmälan vara 

Alebyggen tillhanda.
– Anmälningarna rangord-

nas utifrån position i kölistan, 
understryker Burgren.

Vad blir signifikativt för 
projektet i Bohus om det 
kommer till stånd?

– Husen kommer att få 
en väldigt hög standard med 
riktiga parkettgolv i alla rum 
och helkaklade badrum med 
golvvärme. Varje bostad 
kommer att värmas upp av 
en egen fjärrvärmecentral 
och ha egen elmätare och 
vattenmätare. 
Detta för att 
den enskilde 
ska kunna 
kontrol lera 
sina kostna-
der själv. Den 
enda gemen-
samma kost-
naden blir för 
sophämtning.

Hur kommer kostnads-
bilden att se ut?

– Sedan de statliga sub-
ventionerna försvann 2007 
har det blivit cirka 20 pro-
cent dyrare med koopera-
tiv hyresrätt. Preliminär 
insats för souterränghuset 
blir dryga miljonen och 
för enplanshuset 672 000 
kronor. Det skulle ge en hyra 
på 9 989 kronor respektive 7 
230 kronor.

– Vi har klart med en 
entreprenör som väntar på 
att få komma igång. Vi måste 
bara begära byggnadslov och 
sedan skulle bygget kunna 
komma igång inom en tre-
veckorsperiod, säger Sven 
Burgren.

I Alafors har en rad över-
klaganden inneburit att pro-
jektet för Furulundsområdet 
har dragit ut på tiden. Ären-
det gick ända upp till reger-
ingsrätten, som dock inte gav 
något bifall för grannarnas 
överklagande. Det innebär 
äntligen grönt ljus för Ale-
byggen.

Inriktning barnfamiljer
– Styrelsen har beslutat att 
projektering ska starta i alla 
händelser. Vi kommer att gå 

ut med en 
förfrågan till 
entreprenö-
rer för att få 
fram en kost-
nadskalkyl 
och därefter 
sänder vi ut 
en informa-
tionsfolder, 

förklarar Burgren.
I Alafors är tanken att 

bygga 36 hus med särskild 
inriktning mot barnfamiljer.

Slutligen kan rapporte-
ras att Alebyggen även sökt 
plantillstånd för koopera-
tiv hyresrätt i Skepplanda, 
området bakom Alboskolan 
och tennisbanan.

– Vi vet att det finns ett 
uttalat önskemål från Ale 
kommun att vi fortsätter 
produktionen av kooperativa 
hyresrätter. Även i Älvängen 
och Nödinge finns ett upp-
dämt behov, avslutar Sven 
Burgren.

Potatisåkern i Bohus blir plats 
för kooperativa hyresrätter
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Alebyggens Sven Burgren tillsammans med den tidigare markägaren Elof Karlsson på den så 
kallade Potatisåkern i Bohus där det planeras för kooperativa hyresrätter, totalt 12 villor.

– Och byggnation planeras även i Alafors 
och Skepplanda

Husen kommer att få 
en väldig hög standard 

med riktiga parkettgolv i 
alla rum och helkaklade 
badrum med golvvärme.

Sven Burgren
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