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Rean startar torsdag 17 januari!

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & UngdomskläderREA!
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SURTE. Olle Skoglunds 
bostadsprogram för 
Surte växer.

236 lägenheter har 
nu blivit 372.

– Intresset från riks-
täckande byggföretag 
är påtagligt, berättar 
han.
Under sensommaren pre-
senterade samhällsbyggaren 
Olle Skoglund, 74, flera idéer 
och bostadsplaner för Surte. 
Kommunledningen fick ta 
del av materialet som innehöll 
236 möjliga lägenheter – alla 
med pendelstationen inom 
räckhåll. Sedan dess har Olle 
tänkt vidare och före jul var 
det dags för nästa kreativa 
tanke, att bygga 74 lägenheter 
i Glasbrukets gamla betong-
silor.

– Läget är oslagbart, kanske 
det bästa i hela Surte? När-
heten till pendeln, centrum, 
skolor och annan service är 
svårslaget, säger Olle som 
redan har fått respons från 
marknaden.

Prestigeprojekt
– Det räknas på flera håll just 
nu. Idén är spännande och jag 
tror flera exploatörer skulle 
se det som ett prestigeprojekt 
att förädla dessa silor. Två av 
dessa tio måste man riva för 
att få plats och vidare behöver 
de översta delarna avlägsnas. 
Inga grannar kommer att 

påverkas och det som behövs 
från kommunens sida är en 
enkel planändring.

I dagarna dammade Olle 
Skoglund också av planerna 
för ett TGS-hem i anslut-
ning till Fridhem i Surte. 24 
bostadsrätter med en mag-
nifik utsikt. Fastigheten ska 
dockas mot Fridhem vars 
hyresgäster också ges möjlig-
het att ta del av den planerade 
inglasade vinterträdgården.

– Detta är egentligen en 
gammal idé som vi hade redan 
när Fridhem byggdes. Nu är 
det dags att ta nästa steg. Alla 
lägenheter får söder- eller väs-

terläge med helglasad fasad, 
berättar han.

Surte Circle Tower, det 
runda höghuset som Olle 
Skoglund lanserade för snart 
tio år sedan är fortfarande inte 
förverkligat och kommer inte 
att bli det heller.

– Nej, inte som ett runt 
torn. Det gick inte att lösa 
för rimliga pengar. Däremot 
har fastigheten nu ritats om 
och fått en entreprenörsarki-
tektur som gör att det nu är 
möjligt att bygga om tillräck-
ligt många tecknar sig för en 
lägenhet. Jag äger inte pro-
jektet längre, utan det drivs 

av AF Bygg AB och jag kan 
inte svara för hur de tänker gå 
vidare, säger han.

Positiva vindar
Det hetaste projektet för 
Skoglund själv är radhusen 
och parhusen på Keillers väg 
upp mot Green Village.

– Här utmanar två riks-
täckande byggnadsföretag 
varandra. Deras offerter ska 
snart vara framme och det ser 
väldigt positivt ut. Det blåser 
oerhört positiva vindar just 
nu när Surte kommer på tal. 
Intresset är stort tack vare 
pendeltåget och jag förstår 

dem. Du når ju Göteborg på 
bråkdelen av tiden, men slip-
per bo där med trängsel, stress 
och annat negativt som hör 
till en storstad. Jag har sagt 
det förut och jag säger det 
igen; att bo i Surte blir som 
att bo innanför vallgraven i 
Göteborg – fast bättre!

I Ale kommuns bostads-
program för Surte fram till 
2016 finns 184 nya lägenheter 
inplanerade. Lägg därtill Olle 
Skoglunds bostadsprogram 
som nu innehåller 372 och det 
blir totalt 556 nya hem som 
ska fram. Med andra ord dags 
att börja bygga.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skoglunds bostadsprogram för Surte växer

TGS-hem centralt i Surte som dockas till nuvarande Fridhem innehållande 24 lägenheter med magnifi k utsikt. Olle Skoglund dammar av idén på nytt som ett 
led i arbetet att skapa fl er bostäder i Surte med närhet till pendelstationen.

– Vill förverkliga ett nytt TGS-hem vid Fridhem

Olle Skoglund, 74, arkitekten 
som vägrar vila.
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TGS-hem
Boende med fokus på trygghet, 

gemenskap och service.


