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Det satt hårt inne, men nu är F O Peterson & Söner med vd Jonas Steen i spetsen i full gång med att färdigställa visionen om Green Village. Ett Sverigeunikt bostadsprojekt som bär miljöflaggan högt. 
De tre första punkthusen reser sig snart över Keillers damm och kommer få en oslagbar utsikt över Göta älv. 38d lägenheter ska vara inflyttningsklara hösten 2015.

Hantverk. En stilren mur som ska led-belysas leder upp trafiken 
till platån där de tre första punkthusen nu byggs.

Grunden är lagd för punkthusen, nu väntar byggherren på be-
tongstolarna. Green Village är i full gång.

Det våras för Green Village
– Nu förverkligas äntligen det unika bostadsprojektet i Surte
SURTE. 8 juli 2014 blev 
dagen D eller GV om ni 
så vill.

Då passerade Green 
Village 70% sålda lägen-
heter och banken bevil-
jade fullt byggkreditiv.

– Fantastiskt skön 
känsla. Det har varit 
oerhört frustrerande att 
inte komma loss, säger F 
O Peterson & Söners vd 
Jonas Steen.

Nu reser sig Sveriges grö-
naste punkthus vid natur-
sköna Keillers damm i Surte. 
Det råder full aktivitet på 
byggarbetsplatsen och F O 
Peterson & Söner som har 
satsat många miljoner i pro-
jektet kan andas ut.

– Det är klart att det har 
varit pressande. Totalt ta-
lar vi om en investering på 
fl era hundra miljoner kro-
nor. Green Village är unikt 
på många sätt och målet att 
leva upp till Boverkets hög-
sta miljöcertifi ering har ställt 
stora krav. Samtidigt har vår 
gröna stämpel varit det bästa 
säljargumentet. Människor 

vill gärna ha ett hållbart bo-
ende och vi har tagit hänsyn 
till miljön både när det gäller 
val av material och utrust-
ning. Dessutom blev vi den 
första byggarbetsplatsen som 
försörjs med grön el, säger 
Jonas Steen.

Banken krävde att 70% av 
lägenheterna var tecknade 
innan byggkreditivet bevil-
jades.

– Det är tufft att sälja så 
mycket innan du har något 
att visa upp, men till sist så 
gick det. Nu färdigställer 
vi de tre första punkthusen 
med totalt 38 lägenheter. Vi 
börjar längst ut på bergen 
och backar oss sedan ut ur 
området för att störa så lite 
som möjligt. Samtidigt star-
tar vi radhusförsäljningen på 
allvar. Längst nere vid foten 
på det vi kallar Green Village 
kommer vi ha första infl ytt-
ning i juni 2015. Punkthusen 
ska stå klara under hösten 
samma år, berättar Jonas 
Steen.

Skulle allt ha gått som 
planerat skulle den första 
infl yttningen redan ha ägt 
rum, men konjunkturläget 
missbedömdes liksom inför-
säljningen av Surte.

– Ja, som boendeort kling-

ar det inte lika bra som Pixbo 
och Mölnlycke. Få känner 
till att det går pendeltåg och 
att avståndet från Göteborgs 
centrum är dryga tio minu-
ter. Hemligheten har varit 
att få hit intressenterna. Det 
är när de upptäcker närheten 
till stan och den gröna natu-
ren samtidigt som vi blir ett 
attraktivt alternativ, menar 
Jonas Steen och fortsätter:

– Nu måste vi återvinna 
förtroendet. Det är aldrig 
bra när det drar ut på tiden, 
men vi kommer att förverk-
liga allt som vi har sagt fast 
det tog tyvärr längre tid att 
lösa fi nansieringen. Resulta-
tet – och det är ju trots allt 
det viktigaste – kommer bli 
helt fantastiskt.

 
Äger sin egen energi

Köparna kommer även att 
äga sitt eget elcertifi kat, vil-
ket betyder att de boende i 
princip äger sin egen energi 
som levereras från ett vind-
kraftverk i Värmland.

– Driftskostnaderna blir 
de lägsta tänkbara och lägen-
heterna har inget annat än 
Led-belysning, säger Jonas 
Steen.

Beskedet om att Green 
Village fått klartecken att 

färdigställa byggnationen vid 
Keillers damm har mottagits 
positivt av hela samhället.

– Intresset har varit stort 
från ortsborna, även om de 
inte har planerat att fl ytta 
hit. 121 nya bostäder bety-
deren stor infl yttning, vilket 
betyder bättre underlag för 
butikerna, skolorna och da-
gis.

Trots att hösten är i an-
tågande våras det för Green 
Village.

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters-

son förverkligar ett unikt 

boendekoncept i södra 

Surte vid natursköna Keil-

lers damm. Hållbarhet och 

miljön har stått i centrum i 

valet av material och kon-

struktion. Hushållen kom-

mer att ha ursprungsgaran-

terad el från vindkraftverk, 

bergvärme och varmvatt-

net värms med solenergi. 

Green Village blev den 

första byggarbetsplatsen 

med grön byggel genom ett 

samarbete med Ale El. När 

området är färdigbyggt ska 

det fi nnas 91 lägenheter, 

21 radhus och 9 villor.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


