
SURTE. Pendeltåget har 
satt Ale på kartan, nu 
gäller det att skörda 
frukterna anser arkitekt 
Olle Skoglund.

Därför presenterar 
han nu konkreta planer 
på 344 student- och 
ungdomslägenheter i 
Surte.

– Det skulle få många 
positiva effekter för 
såväl orten Surte som 
för ungdomar i Ale och 
även för Göteborgs stu-
denter, menar Skoglund.

Olle Skoglund, 76 år ung, har 
fortfarande ingen brist på vi-
sioner och idéer för samhälls-
byggnadens utveckling i Ale 
med betoning på de södra de-
larna. I dagarna presenterar 
han konkreta förslag på hur 
totalt 344 student- och ung-
domslägenheter kan byggas 
på gångavstånd till Alepen-
deln. Han hoppas få med sig 
sin samarbetspartner, PEAB, 
i projektet och självklart mar-
kägaren Ale kommun.

– I centrala Surte är grun-

didén att bygga mindre lä-
genheter, friggebodar i en 
radhuslösning, på pelare. Det 
ska ske på centralt asfalterade 
ytor, förslagsvis kommunala 
parkeringsplatser som dock 
inte kommer att försvinna 
utan bli kvar under lägenhe-
terna.  På parkeringsplatsen 
vid Glasbruksmuseet kan 
man få plats med 48 lägenhe-
ter, utan att någon p-plats går 
förlorad. Likaså bakom Kon-
sum. Där får vi in 39 ung-
domsbostäder och dagens 69 
parkeringsplatser blir 93 om 
vi bara ritar om dem. Den sis-
ta tomten är vid den tidigare 
brandstationen, berättar Olle 
Skoglund.

Sedan tidigare har han 
presenterat ett projekt där 
silosarna och området därom 
bland annat förvandlas till 
108 student- och ungdomslä-
genheter. 

Kan halveras
– Jag har ritat in dem på en 
rad längs Sporres industri-
område och ner mot kyrkan. 
En fantastisk miljö, men jag 
förväntar mig att berörd mar-
kägare kommer överklaga 
och hälften av lägenheterna 
kanske aldrig blir förverkliga-
de, redögör Skoglund.

Satsningen skulle göra en 
stor social nytta med tanke på 
bristen på billiga lägenheter, 
men skulle också ge Surte 
centrum nytt liv och bidra 
till ett bättre underlag för 
butiker och serviceföretag. 
Dessutom menar Skoglund 
att lägenheterna kan byggas 
mycket klimatsmart.

– Min tanke är att byggna-
tionen sker helt i trä, limträ 
och plywood som är det mest 
miljövänliga. Bullernivån 
regleras med en loftgång ut 
mot väg och järnväg, förkla-
rar Skoglund som redan har 
kalkylen klar.

– En hyresrätt kommer att 
ligga på runt 2800 kr/mån 

med en boyta om 23 kvm. 
Det unika är att den byggtek-
niska ytan är mindre än själva 
boytan, tack vare att lägenhe-
terna kommer att ha högt i 
tak med utrymme för ett loft. 
Att hålla nere hyran är den 
stora utmaningen och därför 
måste vi våga tänka nytt.

Han är mycket förhopp-

ningsfull till att skisserna änt-
ligen ska få lämna ritbordet 
och förverkligas.

– PEAB är mycket positiva 
och mina samtal med Jan A 
Pressfeldt (AD) och Tyrone 
Hansson ordförande respek-
tive vice ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden har 
båda välsignat idéerna.
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...och Skoglund vill bygga centralt

Olle Skoglund hävdar att student- och ungdomslägenheter borde vara nästa stora satsning i centrala Surte. Behovet är stort och 
dessutom skulle satsningen förbättra förutsättningarna för handel och service i samhället. Skoglunds idé är att bygga lägenheterna 
på redan asfalterade ytor, som vid Glasbruksmuseet, men konstruktionen är bättre än så. Lägenheterna ska vila på pelare, vilket gör 
att inga parkeringsplatser går förlorade, de hamnar istället under på ett carport-liknande sätt. 

– Konkreta planer på 
344 studentlägenheter
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UNGDOMSBOSTÄDER 
I SURTE

Silosarna: 108.

Glasbruket: 48.

Pendelparkeringen: 48

Bakom Konsum: 39.

Gamla brandstaionen: 53.

Vid Hotel Surte: 48.

TOTALT: 344 lägenheter

MONARK JUNIOR 12”
Från ca 3år 100cm.
Pojk: grön, flick: lila
Rek pris 1495:-

REA
1199:-

REA REAEXTRA SÖNDAGS- 
ÖPPET 31 AUG  
11.00-14.00

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ 
WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

VÄLKOMNA!
ÄLVÄNGENS CYKEL

NU ÄVEN
WEBSHOP!

24” MONARK
3-vxl flickcykel med fotbroms, 
aluminiumram, godkänt lås, batteribelysning, 
självriskeliminering. Rek pris 4295:-

REA
3399:-

SCOTT VOLTAGE YZ30 2014
Ny 6061 aluminiumram.
Fjädrande framgaffel suntour xcm 100mm  
slaglängd, 24-vxl shimano altus,  
mekaniska skivbromsar.  
Ramhöjder S-M-L. Rek pris 5295:-

SCOTT SUB 30
Aluminiumram, hydrauliska skivbromsar
27-vxl shimano acera,  
ramhöjder M-L
Rek pris 6995:- 

REA 4199:- REA 5499:-


