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SURTE. Green Village 
förverkligar sina planer 
på ett nytt bostadsom-
råde vid Keillers damm.

Första spadtaget 
togs i tisdags.

– Helt rätt för oss 
i Ale. Bostäderna 
kommer att ha en 
tydlig miljöprägel och 
det stämmer väl över-
ens med vår ambition 
om att uppfattas som 
en grön och modern 
kommun, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han 
greppade spaden till-
sammans med repre-
sentanter från Green 
Village och byggföreta-
get FO Petersson.

Totalt handlar det om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor som ska placeras i 
naturskön omgivning med 
skog och vattendrag som när-
maste granne.

– Det är ett fantastiskt 
område som jag blev oer-
hört förtjust i första gången 
jag var här. När vi sedan fick 
veta att det skulle byggas en 
motorväg och att Surte skulle 
förses med en pendeltågssta-
tion fanns det inget att tveka 
på, förklarar Hans Wiliö, 
marknadsansvarig på Green 
Village.

– Redan från den första 
kontakten har vi upplevt ett 
väldigt positivt samarbete 
med Ale kommun. Det fung-
erar bra på alla nivåer och till-
sammans ska vi kunna locka 
nya invånare till Surte, säger 
Wiliö.

I höstas genomfördes en 
marknadsföringskampanj 
under två veckors tid i Nord-
stan. 280 intresseanmälningar 

kom in och ett första infor-
mationsmöte hölls på Scandic 
Europa i förra veckan.

– Målgruppen är barn-
familjer och naturälskande 
människor från Storgöte-
borg, men även från Surte, 
säger Wiliö.

I första skedet sker bygg-
nation av radhus och villor. 
Inflyttning är planerad att äga 
rum successivt runt årsskiftet. 
Nästa vår är tanken att arbe-
tet med lägenheterna ska ta 
sin början.

– Nu har vi tagit det första 
spadtaget, nästa steg är att 
avverka valda delar av skogen, 
påbörja sprängningsarbe-
ten, flytta jordmassor och så 
vidare. Vi kommer att sätta 
ner husen som gäster i natu-
ren. Vi vet att detta är en 

populär plats för rekreation 
och byggnationen innebär 
att området blir ännu mer 
tillgängligt. Kommunen har 
lovat oss att vara behjälpliga i 
det avseendet.

Mitt i naturen
Green Village kommer att 
ha energi, arkitektur/design 
och kommunikation som 
sina främsta försäljningsargu-
ment.

– Att kunna bo mitt i natu-
ren och sedan nå stadskärnan 
inne i Göteborg på knappa 
kvarten, oavsett om du väljer 
att ta bilen eller pendeltåget, 
är ett argument som väger 
väldigt tungt, säger Hans 
Wiliö.

Det ekologiska tänket är 
också påtagligt. Green Vil-

lage eftersträvar nivån guld 
enligt klassningen Miljö-
byggnad.

– Klimatsmarta lösningar 
eftersträvas för att få ner 
boendekostnaden. Vi blir det 
första området som kommer 
att nyttja tre olika energikäl-
lor, nämligen vindkraft, sol-
energi och bergvärme, avslö-
jar Hans Wiliö.

– Vi kommer att tillämpa 
bostadsrätt och äganderätt. 
Som prisexempel kan nämnas 
en trerumslägenhet på 88 
kvadrat där månadskostna-
den blir 6 350 kronor med en 
kontantinsats på 15 %.

I förra veckan togs det första spadtaget för det nya bostads-
området vid Keillers damm i Surte. Erik Lidberg, kommun-
chef, Mikael Berglund, kommunalråd, Hans Wiliö, marknads-
ansvarig Green Villige, Jonas Steen, vd FO Peterson, Sven 
Steen, styrelseordförande FO Peterson och Niclas Wiliö, 
Green Village, hjälptes åt med grävandet.

En vy över hur det är tänkt att se ut vid Keillers damm i Surte. Green Village planerar att uppföra 86 lägenheter, 21  radhus och 9 villor i området.
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Nordostpolisen vill infor-
mera om varför ingen eva-
kuering gjordes förra tors-
dagen när ett föremål, som 
misstänktes vara en bomb, 
hittades i Nödinge.

Poliserna på plats som 
såg det misstänkta föremålet 
gjorde bedömningen att 
föremålet, om det var en 
bomb, var så pass litet att 
en eventuell smäll skulle ha 

kunnat orsaka skador på en 
dörr, men inte att ett hus 
skulle ha raserat. Därför 
evakuerades ingen, men 
området spärrades av och 
man såg till att personer 
höll sig inomhus. Föremålet 
hämtades av bombtekniker 
och insatsen avslutades tidig 
förmiddag. 

❐❐❐

Polisen förklarar Polisen förklarar 
sitt agerandesitt agerande

En hemmagjord bomb hittades i Nödinge förra torsdagen.

Funderar du också 
på en ny bil?

med din nästa bil-, båt- eller husvagnsaffärV
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