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SURTE. Surte Circle 
Tower blir Pyramid-
house.

Initiativtagaren Olle 
Skoglund har tänkt om.

– Det var nödvändigt 
för att klara ekonomin 
och få in rätt antal 
lägenheter.

I dagarna lämnas bygglovs-
handlinarna in för ett av de 
mest omtalade bostadspro-
jekten i Ale kommun. Efter 
några år i träda har Surte 
Circle Tower genomgått en 
renässans. Det runda tornet 
har fått en kvadratisk ut-
formning och toppen har fått 
formen av en pyramid.

– Skälen är flera, inte bara 

ekonomiska. Det är lättare 
rent byggtekniskt och vi kan 
nu med den nya utformning-
en erbjuda samtliga lägenhe-
ter älvutsikt, säger Olle Skog-
lund.

Surte Circle Tower föddes 
som idé hösten 2001. I slutet 
av 2006 kunde konstateras 
att plattan för det annorlun-
da höghuset hade ljutits. Det 
var taktik för att kunna rädda 
räntesubventioner och sti-
mulansbidrag som staten tog 
bort 1 januari 2007. Nu hjälp-
te inte det. Efter första spad-
taget tappade projektet styr-
fart av olika skäl. På senare tid 
när tornet aktualiserades har 
Olle Skoglund och miljö- och 
byggförvaltningen haft olika 
åsikter om bygglovet.

Överens
– Nu är vi överens och jag 
har gjort en del förändring-
ar. Huset kommer att erbjuda 
24 lägenheter och vi har fått 
in nödvändiga 27 parkerings-
platser, helt i enighet med de-
taljplanen. Toppen blir pyra-
midsliknande och rymmer 
två två 3:or om 68 kvm. Det 
blir Ales mest exklusiva och 
unika boende, berättar Olle 
Skoglund.

Att den runda byggformen 
nu försvinner har många för-
delar.

– Mycket kan förprodu-
ceras och levereras i färdi-
ga block. Det gör det lätt-
tare, billigare och snabbare 
rent byggtekniskt, förklarar 
Olle Skoglund.

Pyramidhouse som han 
valt att kalla projektet har 
fått sitt namn efter platsen vid 
Brattåsberget som lika gärna 
kunde kallats "den egyptiska 
klippan".

– Det finns en koppling 
och ett intressant samman-
hang, menar han.

Skoglund hoppas på ett 
bygglov i januari, en säljstart 
i mars-april och spaden i 
marken i augusti nästa år.

– Tio månader senare, i 
juni 2012, ska vi ha första in-
flyttning, lovar samhällsbyg-
garen vars idéer aldrig tycks 
ta slut.

Nu väntar marknaden bara 
på prisuppgiften. 

Pyramidhouse i Surte ägs 
till hälften av Olle Skoglund 
och AF Bygg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skiss signerad arkitekt Olle Skoglund.

Surte får Ales första 
"pyramid" 2012 
– Surte Circle Tower får ett nytt utseende

PYRAMIDHOUSE
Planerad byggstart: Augusti 2011
Inflyttning: Juni 2012
Antal lägenheter: 24
Storleksfördelning: 16 st treor 
om 72 kvm, 2 st tvåor 49 kvm, 2 st 
tvåor 43 kvm, 2 st tvåor 39 kvm, 2 
st treor i toppen 68 kvm. Samtliga 
lägenheter får en inglasad balkong.
Projektägare: Olle Skoglund och 
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Utgångspris 1 750 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 101 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 809 kvm
Byggt 1957
Adress: Näckrosvägen 8
Visas lör 27/11 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2688 till 72456
för beskrivning

Med mycket centralt läge finner
du denna fräscha välvårdade 2-
plansvilla. Fint vardagsrum med
braskamin. Garage i huset som
går att inreda om man önskar.
Gångavstånd till all service.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2688.

B Surte

Utgångspris 1 295 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 73 kvm, biyta 24 kvm
Tomt 522 kvm
Byggt 1930
Adress: Lindåsen 135
Visas sön 5/12 14.30-15.15
Sms:a: FB 5410-2096 till 72456
för beskrivning

Lantligt hus utanför Nödinge
med närheten till naturen med
fritt läge. Nyrenoverat mysigt
kök och badrum. Fina strö-
vområden med svamp och
bärrika skogar. Mäklare Joakim
Olsson.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-44 63
12. Webbnr: 5410-2096.

BNödinge

Utgångspris 1 775 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boyta 165 kvm, biyta 21 kvm
Tomt 704 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1973, ombyggt 2005
Adress: Bärs Lid 87
Sms:a: FB 5410-2650 till 72456
för beskrivning

Trivsam villa med ett modernt
kök och ett mysigt vardagsrum
med braskamin. Flera sovrum
ger stora möjligheter. Centralt
och bra läge i Skepplanda nära
förskola, skola, affärer och
kommunikationer. Gott med
förvaringsutrymmen och ett
vidbyggt garage. Bokade vis-
ningar ring för tid
Tel: 0303-74 62 50.

B Skepplanda

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 98 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 1 768 kvm
Byggt 2002
Adress: Gunntorp 215
Sms:a: FB 5410-2675 till 72456
för beskrivning

Mycket trivsam och fräsch
enplansvilla med källare från
2002. En dröm för dig som
söker en idyll med öppna land-
skap och underbart naturnära
läge. Härlig altan/uteplats med
tak, vardagsrum med braska-
min. Cirka 3,5 mil till Göteborg.
Bokade visningar, ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2675.

B Skepplanda


