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Bohus
Skårdal
(Vid skolvägen)
Planerar för 25-30 lägenheter,  
detaljplan färdig och byggstart  
kan ske när som helst.

Ale redo att

– Bostadsbyggandet väntas 
ta fart under 2014
ALE. Det övergripande 
målet för Ale kommun 
är att befolkningen ska 
öka med i snitt 400 
personer per år, något 
som förutsätter att bo-
stadsbyggandet håller 
samma takt. 

2013 gick trögare än 
väntat, men under 2014 
räknar man med att 
marknaden ska vända 
uppåt.

– Alla beslut är fattade och 
nu väntar vi bara på att 
marknadens aktörer ska sätta 
fart. Man måste också våga 
chansa lite, det går inte att 
ha hängslen och livrem i 
byggbranschen, säger Jan 
A Pressfeldt (AD), ordfö-
rande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

Lars Lindström, mark- 
och exploateringsansvarig, 
menar att utvecklingen un-
der 2013 inte blev riktigt 
som man hade hoppats på.

– Målet är att befolkning-
en ska öka med 1,5 procent 
per år, vilket motsvarar cirka 
400 personer, men 2013 lan-
dade vi på omkring 1 pro-
cents ökning. 2014 är ett år 
som vi borde kunna förvänta 
oss mer av och nu börjar vi 
komma ikapp. 

När det gäller bostads-
byggandet förväntas flera 
områden stå klara för inflytt-
ning under det kommande 
året. 

I Kronogården i Älväng-
en beräknar man färdigställa 
två lägenhetsområden med 
inflyttning under våren. I 
slutet av februari påbörjas 
bygget av 13 lägenheter i 
Solgården i Alafors, som 
utgör den andra etappen av 
projektet som ska mynna ut i 
sammanlagt 55 nya bostäder. 

Även Green Village vid 
Keillers Damm i Surte be-
räknas bli inflyttningsklart 
under 2014, liksom 18 bo-
stadsrätter i Backa Säteri i 
Nödinge. 

Helhetstänk i centrum
Förutom bostadsområden 
pågår planarbetet för ut-
vecklandet av Ales centralor-
ter, Nödinge och Älvängen 
centrum. 

– Handelsplats Älväng-
en ska utökas, Sefa har köpt 
upp mer mark norrut mot 
Folkets hus till, säger Lars 
Lindström.

I våras kom dessutom ny-
heten att Kungälvs trä till-
sammans med flera andra 
aktörer kommer att etablera 
sig på Alesidan, närmare be-
stämt i Svenstorp norr om 
handelsplatsen. 

– Vi påbörjar även en 
planering för Älvängen cen-
trum där kommunen ska 
ha kontroll över området 
kring pendelstationen för 
att kunna skapa en helhet. 
Detsamma gäller i Nödinge, 
där vi genom en fördjupad 
översiktsplanering ska tänka 
utifrån ett större perspektiv. 
Det gäller att titta på hur 
centrum ska kunna exploa-
teras på ett vettigt sätt så att 
vi slipper hamna i återvänds-
gränder när allt redan är fär-
digt, genom att exempelvis 
lösa parkeringsplatser innan 
man börjar bygga, säger Jan 
A Pressfeldt. 

På flera håll i kommunen 
står man just nu med färdiga 
tomter och bara väntar på att 
marknaden ska ta fart så att 
exploatörerna vågar investe-
ra. 

– Det handlar också om 
att bankerna måste öppna 
plånboken lite mer och hjäl-
pa samhällsbyggnaden på 
traven, menar Pressfeldt. 

På Gymnasiekullen, som är tänkt att ligga ovanför Ale gymnasium, kan det bli aktuellt med cirka 100 nya lägenheter, men först måste parkeringsfrågan lösas.

BEFOLKNING I ALE

Befolkningsprognos  
2012-2017
(befolkningsförändring inom 

parantes)

2012: 27 842 (256)

2013: 28 009 (167)

2014: 28 337 (328)

2015: 28 638 (301)

2016: 29 044 (406)

2017: 29 529 (485)

Surte
Keillers damm
Planerat för 116 bostäder i hyres- 
rätter, radhus och villor. Första  
inflyttning beräknas under 2014.

Brattåsberget
Planeras för 58 radhus med  
äganderätt. Detaljplan pågår. 

Videgårdsvägen
Planeras för flerbostadshus med 
lägenheter. Bygget är i slutfasen. 

Surte norra
Planeras för 14 hyreslägenheter i 
3 flerbostadshus. Inväntar bygglov, 
oklart när bygget kan vara färdigt.

Nol
Sannum
Planeras för 12 
lägenheter i parhus. 
Byggstart våren 
2014 med beräk-
nad första in-
flyttning hösten 
2014. 

Nol östra
Planeras för nya 
hyreshus 900 
meter från pen-
delstationen, en 
del av Alebyg-
gens förtätning  
i området. Byg-
get står inför 
samråd.

Alafors
Furulund
Planeras för totalt 44 bostäder i form av villor, 
hyreslägenheter och kooperativa hyresrätter i 
småhus. Markarbeten startar under 2014 och 
ska vara klart till sommaren. Första inflytt-
ning beräknas till årsskiftet 2014/2015.

Solgården 
Planeras för totalt 55 lägenheter. Andra 
etappen med 13 lägenheter påbörjas i 
slutet av februari 2014 med beräk-
nad inflyttning hösten 2014. 

Rished
Planeras för ett 40-tal lägenhe-
ter, varav cirka hälften i villa-
form. Detaljplanearbete pågår 
och förväntad byggstart kan 
vara möjlig framåt hösten 
2014.

TEXT
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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