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Området som ska bebyggas 
består idag till största delen 
av skogsmark och är tillsam-

mans med Keillers damm 
ett omtyckt och naturskönt 
rekreationsområde i Surte.

– Målsättningen är att de 
ingrepp som görs i marken 
skall ske på ett sådant sätt 
att topografin och kringlig-
gande naturmark påverkas 
så lite som möjligt, förklarar 
Hans Wiliö, som arbetar 
med försäljning och mark-
nadsföring.

Under två veckors tid, 
med start förra måndagen, 
genomför Green Village 
en marknadsföringskam-
panj i Nordstan. En monter 
har byggts upp för att locka 
intressenter till projektet.

– Det vi vill förmedla är 
att vi fokuserar på det ekolo-
giska, att vi tänker smartare 
än vad byggbranschen har 
gjort tidigare. Vi kommer 
genom hela projektet att 
eftersträva nivån guld enligt 
klassningen Miljöbyggnad, 
säger Hans Wiliö.

– Nyttjandet av egen 
vind-, sol- och bergvärme ska 
tillämpas för att få ner drifts-
kostnaderna för de boende. 
Bambugolv och cellulosaiso-
lering är andra exempel på 
klimatsmarta lösningar.

Vilken målgrupp riktar 
ni er på?

– Det är i första hand 
barnfamiljer, säger Wiliö.

Den pågående kampanjen 
i Göteborg kanaliserar tre 
tydliga budskap till besö-
karna:

• Energi
•  Kommunikation och 

transport
• Arkitektur
– Att man kan bo mitt i 

naturen, men samtidigt ha 
sju minuters pendlingsav-
stånd in till Göteborg, som 
blir fallet med den nya infra-
strukturen, är det som impo-
nerar mest på intressenterna, 
säger Lars Wååg.

För att ytterligare attra-
hera människor att bosätta 
sig i det nya Keillers damm-
området har Green Village 
för avsikt att erbjuda varje 
hushåll en Volvo C30 elbil.

– Surte blir i så fall det 
elbilstätaste området i hela 
världen. Tanken är att ha en 

elladdningsstolpe på varje 
hus i området och vi för dis-
kussioner med Ale kommun 
om att få till stånd laddnings-
bara platser vid pendelsta-
tionen i Surte, avslöjar Hans 
Wiliö.

Hur kommer prisbilden 
att se ut för de respektive 
bostadsformerna?

– Det ska vi kunna presen-
tera i samband med Hem- 
och villamässan i Göteborg 
den 27 oktober. Då ska man 
också kunna teckna sig för ett 
boende i Surte.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) besökte 
Green Villages monter i 
Nordstan i förra veckan. Han 
välkomnar den satsning som 
nu är på gång vid Keillers 
damm.

– Det symboliserar fram-
tidens Ale med en modern 
och miljövänlig boendeform. 
Keillers damm är ett fan-
tastiskt vackert område och 
med väg- och järnvägsut-
byggnaden ska det inte vara 
svårt att locka nya invånare 
till vår kommun, avslutar 
Berglund.

Green Village marknadsför 
klimatsmart boende
– Första området planeras i Keillers damm

I NORDSTAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fågelperspektiv över det nya bostadsområde som planeras vid Keillers damm i Surte. Illustration: thorbjörnsson+edgren arkitektkonto

Radhusen, så som de är tänkta att se ut. Illustration: 
thorbjörnsson+edgren arkitektkonto

Lars Wååg och Hans Wiliö arbetar med Lars Wååg och Hans Wiliö arbetar med 
försäljning och marknadsföring hos försäljning och marknadsföring hos 
Green Village som planerar 86 lägen-Green Village som planerar 86 lägen-
heter, 21 radhus och 9 villor i Surte.heter, 21 radhus och 9 villor i Surte.

GÖTEBORG. Green Village har planer att etablera 
fem bostadsområden runt Storgöteborg.

Först ut är Keillers damm i Surte där spaden 
förhoppningsvis sätts i jorden någon gång mellan 
oktober och december i år.

Totalt handlar det om 86 lägenheter, 21 radhus 
och 9 villor.
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