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Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt 
med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att 
påverka pris och månadsavgift. Välj bland våra välplanerade hem om 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: Söndag 16 mars kl. 11.00    
Plats: Vi ses i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 4   
Kontakt: Joakim Olsson, tel. 0708-44 63 12, joakim.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 min med pendeln. 
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Månadskostnad från 6610 kr/mån.
Visning enligt överrenskommelse       
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

För dig som     nya hem i Ale
Vill du också bo i ett idylliskt område nära till vacker natur och badsjöar?

Prisvärda
radhus!

Hitta ditt drömhem på peabbostad.se

SKEPPLANDA. Områ-
det Vadbacka/Fors har 
blivit en följetong.

Nu kan det äntligen 
bli aktuellt med bygg-
nation.

Gotentia Fastigheter 
och JME Byggservice 
har presenterat ett för-
slag till kommunen som 
omfattar 20 villatomter 
och lika många lägen-
heter.

Redan 1973 kom ett plan-
förslag på 250 nya villor i 
Skepplanda södra – Vad-
backa/Fors. Det visade sig 
emellertid vara orealistiskt 
ty ingen var intresserad av 
att bygga. Flera byggexploa-
törer har sedan visat intresse 
för det kommunalt ägda om-
rådet, men ingen har gått i 
mål med sina visioner. 

Förhoppningsvis kan det 
hända något konkret den 
här gången. Efter valet 2010 
presenterade Magnus Er-
icsson på JME Byggservice, 
tillika delägare i Gotentia 
Fastigheter, sina tankar för 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Vi har sedan jobbat vida-
re med ärendet politiskt och 

nu börjar vi se resultatet. 
Idén bygger bland annat 
på att först sälja en bit av 
den kommunala marken 
närmast ovanför bygde-
gården, stor nog att ge 
plats åt ett 20-tal bygg-
rätter. Vi kommer att 
ge bygglov utan krav på 
detaljplaneläggning. Den 
nya plan- och bygglagen 
medger faktiskt det, säger 
Jan A Pressfeldt.

– Vi är helt överens i 
kommunledningen och 
området är inritat i kom-
munens Översiktsplan 
för bostadsbyggande. Det 
fi nns kommunalt vatten 
och avlopp i höjd med 
Skepplanda bygdegård och 
vägen upp förbi bygdegår-
den är kommunal. Så visst 
ska detta gå att lösa på ett 
obyråkratiskt vis, fortsät-
ter Pressfeldt men tillägger 
samtidigt:

– Områdets 20 byggrätter 
får själv bekosta alla explo-
ateringskostnader. Det blir 
inga skattepengar till pro-
jektet!

Så fort Magnus Ericsson 
får klartecken från kommu-
nen är han beredd att sätta 
spaden i jorden. Ritningar är 
framtagna för ändamålet.

– Skepplanda behöver ett 
tillskott av bostäder och lä-
get är suveränt. Husen får 
naturen inpå knuten, men 

ändå fi nns en närhet till Al-
botorget och kommunal ser-
vice i form av förskola och 
skola. Samhället binds ihop 
med den gång- och cykelväg 
som vi har tänkt anlägga, sä-
ger Magnus Ericsson.

– Jag har redan fl era spe-
kulanter som har hört av sig 
till mig och som är intresse-
rade av att få köpa en tomt. 
När det gäller villatomterna 
fi nns det två alternativ, att 
ägarna själva ansvarar för 
byggnationen eller att vi gör 
det åt dem. Lägenheterna 
kommer vi att bygga i egen 
regi. Här har vi en miljöp-
rofi l och tänker ta hjälp av 
lokala entreprenörer, olika 
småföretagare från kom-

munen. Det gäller alltifrån 
grund till takarbete. Inom 
området föreslås uppföran-
de av en miljöstation, säger 
Magnus Ericsson.

– Det vore väldigt roligt 
om exploateringen kom till 
stånd. Det skulle i så fall 
innebära att närliggande 
fastigheter, som idag har 
egen brunn, skulle kunna 
koppla på sig till kommu-

nalt vatten och avlopp, säger 
Sven Rydén (AD) ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och ordförande i Skepplanda 
ortsutvecklingsmöte.

– Vi kommer att göra allt 
vi kan för att hjälpa Magnus 
Ericsson att ro i land det här 
projektet. Det skulle bli ett 
värdefullt tillskott av bostä-
der till Skepplanda, avslutar 
Jan A Pressfeldt.
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– Villor och lägenheter bakom bygdegården
Byggprojekt planeras i Skepplanda

SKEPPLANDA SÖDRA

Området är med i Ale 

ÖP 90 som ett utbygg-

nadsområde (Skepplanda 

södra-Åkersliden). Området 

har tidigare diskuterats, i 

början av 1970 i samband 

med dispositionsplanen 

och detaljplaneläggning 

samt i översiktsplanerar-

betet 1982. Området ligger 

på höjden strax öster om 

Forsvallen och i anslutning 

till det stora strövområdet 

öster om samhället. Ett fåtal 

bostadshus ligger inom 

föreslaget utbyggnadsområ-

de. Områdets areal är cirka 

13,8 ha och marken är både 

privat- och kommunägd. 

Sven Rydén, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden, och Magnus 
Ericsson, JME Byggservice, visar upp det område i Skepplanda 
där det planeras för enbostadshus och lägenheter.

 En skiss över den tänkta 

 exploateringen i Skepplanda södra. 


