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SURTE. Krutröken 
har knappt lagt sig 
efter Olle Skoglunds 
senaste vision om ett 
12-våningshus i cen-
trala Surte innan han 
skjuter iväg nästa 
vilda idé.

En skyskrapa på 
den tidigare Shell-
tomten!

– Jag vet inte 
ens vem som äger 
marken, men jag ser 
en enorm potential 
för området och 
jag bjuder gärna på 
en idéskiss, säger 
Surtes starke man.

Surte Circle Tower, Surte 
Square Tower och nu – 
Shellskrapan. Arkitekten 
Olle Skoglund har vaknat 
till liv. Den stora infra-
strukturutbyggnaden som 
nu är inne i ett intensivt 
skede har väckt den krea-
tiva ådran.

– Vi måste ta vara på 
alla möjligheter som pen-
deltåget skapar. Efter 
presentationen av Surte 
Square Tower har jag inte 
hört en enda person som 
är emot projektet. Det 
känns som att jag har hela 
samhället i ryggen. Med 
tanke på behovet av att-
raktiva bostäder i närhe-

ten av Göteborg och den 
nödvändiga tillväxten i 
Ale kommun kan jag inte 
tänka mig att någon vill 
stoppa byggnationen i 
centrum, säger Olle Skog-
lund.

I samma veva offent-
liggör samhällsbyggaren 
exklusivt för lokaltid-
ningen en innovativ lös-
ning för att snygga upp 
bilden av Surte, utveckla 
centrumområdet, utöka 
antalet bostäder nära pen-
deln och erbjuda något 
unikt i den gamla bruks-
orten.

– När den nuvarande 
infarten i Surte centrum 
stängs och den nya vägen 
flyttas väster ut frigörs 
ett stort område vid den 
gamla Shellmacken. Här 
tänker jag mig att en 
skrapa ska skjuta i höjden 
och den naturliga frågan 
i framtiden blir således; 
"Varför är alla hus höga 
i Surte centrum?" Svaret 
är då enkelt. Människor 
kommer att vilja bo där. 
Det blir nära till service, 
butiker och kommuni-
kationer som på ett par 
minuter transporterar dig 
till storstadens alla möj-
ligheter, säger Olle Skog-
lund.

Han är dock noga med 

att understryka att just 
detta utspel är mest att 
beteckna som en vision.

– Jag vet inte ens vem 
som äger marken, än 
mindre vad planen säger. 
Däremot vet jag att om 
viljan bara finns är inget 
omöjligt. Det kan säkert 
räcka även i detta fall med 
en enkel planändring. 

Återstår att se om någon 
är sugen på att ta tag i 
genomförandet. Det är 
självklart ett projekt som 
kräver en del muskler, 
säger Olle Skoglund.

I en mer detaljerad 
vision ser han butiker och 
gärna en gourmérestau-
rang i bottenplan samt 
fina utrymmen för ortens 

banker. Ett par våningar 
med kontor och reste-
rande plan ska ämnas åt 
boende.

Tveklöst spännande att 
se vilket av höjdarprojek-
ten som förverkligas först.

Skoglund har fler högtflygande planer 
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Olle Skoglund presenterar exklusivt för 
lokaltidningen sin vision för Shelltom-
ten. Självklart är det ännu en byggnation 
som skjuter i höjden – en Shellskrapa helt 
enkelt.

Shellskrapan såsom Olle Skoglund ser den. Entréplan för butiker, restaurang och 
banker. Ett par plan för kontor och resten till bostäder.

– Shellskrapan nästa vilda idé!

LE KOMMUNA

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt pågår i Ale kommun. 
Trafikverket bygger en fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan. 

Utbyggnaden gör Ale kommun till en attraktiv kommun för såväl 
boende som företagsetableringar. 

En bra tillgänglighet, attraktiva boenden, väl utbyggd offentlig och 
kommersiell service gör Ale till framtidens kommun. 

Här skapas nya verksamhetsområden i omedelbar anslutning till 
väg och järnväg.

Dubbelspårig järnväg, fyrfältsväg 
och en ny lokalväg.

Den utbyggda infrastrukturen i 
Ale ger kommunen en ny modern 
och attraktiv gestaltning. 

Med fem pendeltågstationer blir 
Ale en ännu starkare del av Göte-
borg. Allt ska vara klart 2012.

Vill du veta mer om Ale kommun och näringslivets möjligheter?
Kontakta:

Jerry Brattåsen
Näringslivschef

0704-320 277
jerry.brattasen@ale.se

www.ale.se

Välkommen till framtiden!


