
SURTE. 2800 kan bli 
4000 invånare.

Det är bara att följa 
samhällsbyggaren Olle 
Skoglunds utbyggnads-
planer för Surte.

Gemensamt för de 
nya lägenheterna är 
närhet till pendelsta-
tionen.

I Ale kommuns bostadsför-
sörjningsprogram som gäller 
fram till 2016 anges 184 nya 
lägenheter. I veckan delger 
Olle Skoglund Kommun-
styrelsen idéer som kan möj-
liggöra ytterligare 235 bo-
enden. Med de kraftigt för-
bättrade kommunikationer-
na med Göteborg förväntas 
Surtes attraktionsvärde öka 
väsentligt.

– Att bo här i framtiden blir 
som att bo innanför vallgra-
ven i Göteborg. Nu gäller det 
att vi tar vara på den här möj-
ligheten och bygger nya till-
talande bostäder med närhet 
till pendeln, säger Olle Skog-

lund och visar sedan upp skis-
ser för 21 tänkbara projekt.

Det är som vanligt ett ge-
diget material med illustra-
tioner och tydliga ritningar. 
Visionen för hur Skoglund 
tänker sig framtidens Surte 
blir tydlig. Mycket är idéer 
för vad som kan göras på mark 
som han inte själv äger, men 
han ser det som ett bidrag till 
samhällsutvecklingen.

– Jag är inte heller främ-
mande för att köpa tomter 
eller att ingå partnerskap för 
att förverkliga en del av idé-
erna. Det som är viktigast 
just nu är att vi lyfter upp 
frågan om byggnation i Surte 
och skapar ett resultatinrik-
tat samarbete med berör-
da markägare, politiker och 
tjänstemän, menar Skoglund.

Bakom Konsum finns en 
intressant tomt, där planen 
måste ändras från handel till 
bostäder. 

– Ungdoms- och student-
lägenheter skulle vara moti-
verat att bygga här. Min idé 

innehåller 32 nya lägenheter 
på cirka 45 kvm. Med tanke 
på närheten till pendelstatio-
nen har jag valt att kalla pro-
jektet för ”Perrongen”, be-
rättar Skoglund.

Annars brinner han mest 
för tanken att bygga fem 
stadsradhus i nyfunkisstil 
med en morgonterrass i Vätt-
lefjäll och en unik utsikt över 
Götaälvdalen. Ett exklusivt 
boende, där pendeln är lätt att 
nå tack vare närhet till matar-
trafiken på Egnahemsvägen.

– Jag ser också stora möj-

ligheter i att bygga åtta 
parhus eller 20 radhus i Keil-
lers skog. Där pågår en utred-
ning för att inleda ett planar-
bete, säger Skoglund.

Sina 74 år till trots har han 
inga planer på att ägna sig åt 
normalt pensionärsliv. När 
han närmar sig 80 ska han 
fundera på att trappa ner, 
men inte innan dess. Enga-
gemanget är för stort för Ale 
i allmänhet och Surte i syn-
nerhet.

– Fler bostäder och invå-
nare säkerställer också att 

det lokala handels- och ser-
viceutbudet kan överleva på 
orten. Jag blir frustrerad när 
jag hör diskussioner om mer 
handelsyta, det är inte vad 
Surte behöver. Vi behöver 
fler konsumenter och skat-
tebetalare för att rädda det 
som finns här idag. Samma 
sak gäller för samhällen som 
Nol och Bohus. I Surte finns 
det dessutom redan tomma 
affärslägen.

Olle Skoglund håller med 
om att pendeltåget ger Ale 
helt nya förutsättningar, men 

han varnar samtidigt för att 
många tror att handeln plöts-
ligt ska explodera.

– Pendeln i sig ger inte af-
färsidkarna några nya pengar, 
men det gör däremot mitt bo-
stadsprogram – om det tas på 
allvar och förverkligas, avslu-
tar Olle Skoglund och lämnar 
över 44 skisser med tillhöran-
de beskrivningar.
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Radhus i Keillers skog. Olle Skoglund har ritat alternativ för det attraktiva läget. Radhus eller parhus är frågan.

Eget bostadsprogram för Surte. Samhällsbyggaren Olle Skoglund överlämnar i veckan idéer och skisser för 186 nya lägenhe-
ter, alla med närhet till pendelstationen.

SKOGLUNDS BOSTADSPROGRAM FÖR SURTE 2013-2016

Utdrag: 
Gräddhyllan; terrasshus mitt i cen-
trum vid Fridhem, 12 lägenheter
Keillers skog; 8 parhus alt 20 
radhus,
Gamla Konsum; utbyggnad i öster, 
24 lägenheter
Solrosvägen; 8 lägenheter
TGS-hem i centrum; 26 lägenheter
Perrongen; bakom nuvarande Coop, 

32 lägenheter
Rosengården; två styck stadsradhus
Regnbågen
Shellstationen; 16 lägenheter
Nytt centrumhus; vid gamla infar-
ten, 16 lägenheter.
Totalt innehåller Skoglunds bostads-
program 235 nya lägenheter.
Ale kommuns bostadsprogram till 
2016 innehåller 184.

– Olle Skoglund har planer för 186 nya lägenheter– Olle Skoglund har planer för 186 nya lägenheter


