
SURTE. Ännu en fas-
cinerande plan på ett 
höghus i Surte presen-
terades av samhälls-
byggaren, Olle Skog-
lund, på ortsmötet i 
Surte.

Åhörarna visade 
intresse, men också en 
viss återhållsamhet.

– Vad händer med det 
andra tornet då, frå-
gade sig surteborna.

Ett knappt 40-tal nyfikna 
personer hade sökt sig till 
Glasbruksmuseet för att ta 
del av den spännande visio-
nen för Surte centrum. Olle 
Skoglunds idé bygger på ett 
12-våningshus i omedelbar 
anslutning till Surte biblio-
tek och bara några steg från 
den kommande pendeltåg-
stationen.

– I huset rymms 26 lägen-
heter och kommer att lanse-
ras som ett TGS-hem (trygg-
het, gemenskap, service). Det 
har pratats bland politiker i 
norra Ale om att jag skulle ha 
snott den här tanken, men så 
är inte fallet. Det finns inget 
liknande bostadsprojekt i Ale, 
säger Olle Skoglund bestämt.

Visionerna är målande, till-
talande och självklart mycket 
svåra att motstå, men surte-
borna ville höra mer konkret. 
När byggs det? Vad kommer 
det att kosta? Blir det några 
hyresrätter? Hur blir det med 

buller? Klarar marken en så 
stor byggnation? Vad säger 
Räddningstjänsten?

Olle Skoglund var förbe-
redd och hade svar på det 
mesta.

Olle svarar
– När det byggs är lite upp 
till er. Om ni accepterar pro-
jektet och inte överklagar så 
kan det gå fort. Jag hoppas 
att vi kan klara oss med en 
enkel planändring och om 
den går i hamn kan byggna-
tionen starta i juni nästa år. 
Det är ett önskescenario, men 
fullt realistiskt. Det krävs att 
vi har sålt 70% av bostadsrät-
terna för att få starta bygg-
nationen. Några hyresrät-
ter blir det inte för ni rösta-
de på fel parti! Insatsen för 
en trea hamnar på runt 1,5 
miljon med en avgift runt 
3500 kronor. Vi har gjort 
en geoteknisk undersökning 
som ger oss klartecken. Ett 
husprojekt som detta vilar på 
betongpelare som är borrade 
ner till fast mark. Det blir sta-
bilare än dagens byggnader. 
Beträffande Räddningstjäns-
ten så har de i alla fall godkänt 
elva våningar tidigare så det 
hoppas jag inte ska bli några 
problem, svarar Skoglund.

Han berättade också att det 
finns en dialog med Konsum 
om att ändra entrén när pen-
deltågstationen förverkligas.

– Vi pratar om en bakre 

entré för konsumkunderna 
och det tror jag blir väldigt 
positivt. Folk vill kunna par-
kera nära entrén och bakom 
butiken finns fler parkering-
ar, vilket bör göra fler kunder 
tillfredsställda, säger Skog-
lund.

Nyckelord
Nyckelorden för projektet är 
dock att ge boende trygghet, 
gemenskap och service.

– Vi skapar en ny dagcen-
tral i de gemensamma utrym-
mena vid biblioteket som tack 
vare byggnationen kan räddas 
kvar. Det borgar för god ge-
menskap och jag har även 
planer på en privat vårdcen-
tral. Det höjer servicenivån 
som garanterat blir bra med 
viss handel in på knuten, 
men framför allt med pen-
deln vägg i vägg. Tåget tar 

dig till stan på några minu-
ter för alla tänkbara nöjen och 
till Ale Torg för ett komplett 
köpcentrum på samma tid.. 
Jag tycker det här känns oer-
hört attraktivt, säger Skog-
lund som verkligen tog till-
fället i akt att marknadsföra 
sin idé.

Beträffande Surte Circle 
Tower som ännu inte har tagit 
ordentlig fart har stora steg 
tagits den senaste tiden.

– Vi är nu överens med 
första byggnadsinspektör om 
antalet lägenheter och parke-
ringsplatser inom tomtgräns. 
Vi hoppas när alla formella 
papper är klara att kunna på-
börja försäljningen. 70% ska 
vara sålt innan vi kan börja 
resa husväggarna.

Det fanns fler med visio-
ner i Surte.

– Det här låter ju fantas-

tiskt bra. Hoppas det kan 
bli verklighet. Vi behöver 
något snyggt i Surte, men 
jag skulle också kunna tänka 
mig en gångbana under tak så 
man kan gå torrskodd dygnet 
runt. Snöröjningen är under 

all kritik och den årstiden ser 
jag inte fram emot.

Det du, Olle! Där fick du 
något att bita i.
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Vill du gå ner i vikt?
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Läs mer!

xtravaganza.se
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Influensa- 
vaccination
Inför årets influensasäsong rekommenderar vi 
alla som löper ökad risk att drabbas av allvarlig 
influensasjukdom
att vaccinera sig.

Riskgrupper för influensa
• Alla som har fyllt 65 år

•  Personer (oavsett ålder) med kronisk hjärt- 
eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes 
mellitus, kronisk lever eller njursvikt, nedsatt 
infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling), 
extrem fetma eller neuromuskulär sjukdom som 
påverkar andningen

• Barn med flerfunktionshinder

•  Gravida som inte vaccinerades mot 
svininfluensan 2009

Om du tillhör någon av dessa riskgrupper, 
kostar det 100 kr.

VC Älvängen har drop-inmottagning vid 
följande tillfällen: 
Måndag 18/10 mellan kl 16.00-19.00, 
tisdag 19/10 15.00-17.00, Måndag 25/10 16.00-19.00 
och tisdag 26/10 15.00-17.00
VC Skepplanda har drop-inmottagning 26/10 
mellan kl 15.30-17.30

www.1177.se/vgregion

Skoglund om framtidens Surte

LYCKA TILL OLLE!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Olle Skoglund, samhällsbyggaren nummer ett i Surte.

– Ortsborna fick ta del av den spännande visionen


