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ALAFORS. Det är inte 
bara Alebyggen som 
planerar att bygga bo-
städer i Alafors.

Redan i slutet av 
kommande vinter hop-
pas Svenska Stenhus 
påbörja uppförandet 
av 13 hyresrätter vid 
Solgården.

Det blir övervägande 
bostäder med tre rum 
och kök, i ett hus som 
byggs i tre våningsplan 
samt vindsvåning och 
källare.
Svenska Stenhus hoppas på 
inflyttning till senhösten 
nästa år och tillägger att det 
sedan finns ambitioner att gå 
vidare med ytterligare ett par 
etapper inom kvarteret Sol-
gården, vilket skulle innebära 
att det sammantaget kommer 
att tillskapas cirka 55 centralt 

belägna lägenheter i Alafors. 
Det är stor brist på lägen-

heter i hela kommunen 
och inte minst i Alafors, dit 
många vill söka sig för närhe-
ten till naturen.

– Närhet och valfrihet vad 
beträffar barnomsorg och 
skolor lockar många, men 
även det starka föreningslivet 
i samhället är en bidragande 
orsak till att framförallt barn-
familjer söker sig till Ala-
fors, säger Emris Olsson på 
Svenska Stenhus.

– Sammantaget uppväger 
detta delvis avsaknaden av 
övrig service, men kommer 
både Alebyggen och vi igång 
med våra projekt så skapas 
säkert möjligheter till butiks-
etableringar med mera, 
avslutar Emris Olsson.

JONAS ANDERSSON

Skogsnära hus i Furulundsområdet
– Alebyggen planerar 42 nya bostäder
ALAFORS. Alebyggen 
planerar att anlägga 42 
bostäder i Furulunds-
området.

Byggstart beräknas 
ske inom ett år.

– Nu håller vi på att 
ta fram förfrågnings-
underlag och sedan ska 
projektet ut på upp-
handling, säger projekt-
ledare Sven Burgren.

Det har varit en segdragen 
historia, men nu har de flesta 
pusselbitar fallit på plats och 
inom den närmaste tolvmå-
nadersperioden hoppas Ale-
byggen komma igång med 
sin byggnation i Furulunds-
området. Totalt handlar 
det om 42 bostäder, de allra 
flesta fristående hus. Storle-
ken varierar från två rum och 
kök till fyra rum och kök.

– Det är ett fantastiskt 
fint naturområde. De som 
flyttar hit får skogen som 
närmaste granne. Vi tänker 
inte anlägga en massa stora 
gräsmattor utan husen ska 
anpassas till den skog som 
redan finns här, säger Sven 
Burgren.

Den ursprungliga idén 
för Furulundsområdet har 
förändrats för att möta nya 
kunders behov. 

– Förslaget är korrigerat, 

men följer ändå strängt den 
plan som antogs 2008, beto-
nar Burgren.

Alebyggens skisser för det 
nya området presenterades 
på Sjövallen förra lördagen, 
i samband med att Ahlafors 
IF:s representationslag spe-
lade hemmamatch.

– Alebor i allmänhet och 
Alaforsbor i synnerhet har 
Furulund som ett popu-
lärt promenadstråk. Det är 
säkerligen många som är 
intresserade av få bosätta sig 
i denna natursköna miljö, 
säger Burgren.

Alebyggen tar emot 
intresseanmälningar till kon-
toret i Nödinge. En del av 
det nya Furulundsområdet 
kommer med all sannolikhet 
att byggas som kooperativ 
hyresrätt och för detta ända-
mål finns en särskild kölista 
upprättad.

– Efter att projektet varit 
ute på upphandling går ären-
det tillbaka till Alebyggens 
styrelse, som tar det slutgil-
tiga beslutet om byggstart, 
avslutar Sven Burgren.

JONAS ANDERSSON

…och klart för Solgårdens andra etapp

På grusområdet där Ahlafors Fria Skola tidigare hade sina paviljonger ska Svenska Stenhus 
bygga hyresrätter.

Emris Olsson, Svenska 
Stenhus.

Sven Burgren är projektledare för Furulundsområdet i Ala-
fors där Alebyggen planerar att anlägga 42 bostäder.

Utgångspris: 1 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 107 kvm
Tomt: 390 kvm
Byggt: 1993
Adress: Petters Hage 2
Visas ons 3/10 17.30-18.30
och sön 7/10 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2454 till 72456 för
beskrivning

Mycket fin och fräsch 1 1/2
plansvilla med garage. Smakfullt
inrett med ljusa färger, stor härlig
altan i västerläge med utsikt över
åker och äng. Trivsamt
barnvänligt område med lantlig
"bullerbykänsla". Nära förskola
och kommunikationer. Närhet till
både Älvängen och Alafors.
Tel: 0303-74 62 50.

STARRKÄRR

Utgångspris: 2 895 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 905 kvm Plan trädgårdstomt
Energiprestanda: 83 kWh/kvm år
Byggt: 1980
Adress: Kastanjevägen 4
Visas ons 3/10 17.30-18.30
och sön 7/10 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2093 till 72456 för
beskrivning

Ett mycket ljust och fräscht hus i
södra Nol som har bra
planlösning med flera rum. Här
finns praktiskt kök, rymliga ljusa
rum, fräscha badrum och bastu
för vardagslyxen. Ett hus som det
är lätt att trivas i! Gångavstånd till
Ale Torg. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2093.

SÖDRA NOL

Utgångspris: 4 100 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 248 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 949 kvm Plan
Byggt: 2006
Adress: Gamla Kilandavägen 47
Visas tor 11/10 18.00-19.00
och sön 14/10 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-3499 till 72456 för
beskrivning

Arkitektritad villa med toppenläge
vid Vimmersjön. Huset har en fin
trädgård med uteplats på bägge
sidorna av huset där du kan njuta
av såväl solen under hela dagen
som utsikten över sjön. Generösa
sällskapsytor både inom- och
utomhus. Ett hus som måste ses.
Tel: 0708-111 889.
Webbnr: 5410-3499.
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