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NÖDINGE. Bostadsom-
rådet vid Backa Säteri 
fortsätter att växa.

Totalt handlar det 
om 38 nya lägenheter 
varav 20 i den första 
etappen.

– Första infl yttning 
kommer att ske i de-
cember, säger entrepre-
nör Ulf Runmarker.

En ny detaljplan för Backa 
Säteri antogs årsskiftet 
2011/12 och därefter bör-
jade Ulf Runmarker titta 
på vilken byggnation som 
kunde bli aktuellt i området.

– Min bedömning var att 
det saknades mindre bostä-
der med en prisnivå som fler 
har råd med. Därför bygger 
vi nu yteffektiva lägenheter 
om 61, 65 och 74 kvadratme-
ter. Boendekostnaden, med 
en egeninsats på 15 procent, 
kommer att landa på mellan 
cirka 6 200 och 7 200 kronor. 
Då ingår värme, vatten, hus-
hållsel, hemförsäkring, tv, 
fast avgift för telefoni och 
bredband, säger Ulf Run-
marker.

Team Builder är det bygg-
företag som ser till att för-
verkliga Ulf Runmarkers 
planer. Arbetet pågår för fullt 
och i helgen erbjöds en vis-
ning för allmänheten.

– Det finns bara ett fåtal 
lägenheter kvar i den första 
etappen. Försäljningen för 
etapp två har precis star-
tat och här har vi beräknad 
inflyttning i maj nästa år, för-
klarar Runmarker.

Typiska detaljer
Bostäderna får en säterika-
raktär med träfasad. Projek-
tet har vissa typiska detaljer, 
som exempelvis gavelspetsar.

– Det blir mer hus än 
lägenhetskänsla. En altan på 
drygt 20 kvadratmeter för-
stärker det intrycket, säger 
arbetsledarduon Anders 
Johansson och Jim Malm, 

som för övrigt är väl bevan-
drade i just den här regionen.

– Jag själv bor i Nol 
och Anders är hemmahö-
rande i Nygård. Många av 
våra snickare, men även de 
underentreprenörer som 
är inhyrda, bor eller har 
anknytning till Ale. Det är 
relativt ovanligt i dessa sam-
manhang, säger Jim Malm.

När lokaltidningen 
kommer på besök visar sig 
försommaren från sin allra 
bästa sida. Samtidigt som 
hammarslag hörs från bygg-
arbetsplatsen ses green fee-
gäster ansluta till den närbe-
lägna golfbanan.  

– Området är storslaget. 
Denna typ av byggnation 
lämpar sig väldigt väl för den 
här platsen. Som lägenhets-
innehavare bor man granne 
med naturen, i lugn och 

rofylld miljö med golfbanan 
inpå knuten. Golfrestau-
rangen, som numera har full-
ständiga rättigheter, utgör 
ett extra vardagsrum för de 
som önskar. Samtidigt ligger 
Ale Torg och pendeltågssta-
tionen på promenadavstånd. 
Mycket bättre kan det inte 
bli, säger Ulf Runmarker.

Vad har du att säga om 
lägenheternas standard?

– Det är definitivt inget 
budgetbygge utan det hand-
lar om ljusa fina lägenheter 
med Myresjökök, helkaklade 
badrum med klinkergolv, 
säger Anders Johansson som 
också låter berätta att lägen-
heterna i mellanplan förses 
med balkong medan vindslä-
genheterna får högt i tak och 
ett litet loft utöver boarean.

Vilka är det som visat 
intresse för Brf Säteriet?

– Det är övervägande 
alebor, en del äldre som 
bestämt sig för att sälja sina 
hus och som vill bo i en mar-
klägenhet. Vindslägenhe-

terna tilltalar en något yngre 
publik. Det kommer att bli 
en bra blandning med folk 
i olika åldrar, avslutar Ulf 
Runmarker.
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– 38 lägenheter uppförs vid Backa Säteri

Byggnation i ett storslaget område

Entreprenör Ulf Runmarker kan konstatera att intresset för Brf Säteriet är stort. Av de 20 
lägenheter som byggs i den första etappen fi nns bara ett fåtal kvar till försäljning. 

Jim Malm och Anders Johansson är arbetsledare på Team 
Builder, som har fått uppdraget att uppföra 38 lägenheter 
vid Backa Säteri. De första lägenhetsinnehavarna fl yttar in i 
december.
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Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!


