
retag Allfast Förvaltning & 
Entreprenad AB utvecklat 
projektet och idén om 20 
centrumnära lägenheter i 
Bohus. Om ett år är nycklar-
na utdelade och hyresgäster-
na infl yttade, då övergår så-
väl ägandet som förvaltandet 
till bostadsrättsföreningen.

– Jag trodde nog att det 
skulle gå lite fortare. Från 
köp till färdiga lägenheter 
kommer projektet ha tagit 
nio år. Det har krävt myck-
et arbete, men det gör inget 
idag när man ser målgång-
en. Intresset för de sista fem 
lägenheterna är stort. När 

byggnationen är igång blir 
det av naturliga skäl lättare 
för spekulanter att bestäm-
ma sig, då är det på riktigt, 
avslutar Magnus Munk.
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BOHUS. 20 nya lägenhe-
ter en kvart från stan. 

Magnus Munk har 
väntat i sju år på att få 
förverkliga sitt projekt 
i Bohus. 

– Det här kommer att 
bli en mycket attraktiv 
bostadsrättsförening, 
säger han.

I lördags tog initiativtagaren, 
Magnus Munk, Peter Hår-
te från byggentreprenören 
PEAB och blivande hyres-
gästen, Glenn Hallin, ett 
gemensamt första spadtag 
för en efterlängtad byggna-
tion av 20 nya bostadsrätter 
på Skolvägen i Bohus. 15 av 
lägenheterna är redan sålda, 

endast fem tvåor återstår i 
den nybildade bostadsrätts-
föreningen Bohus Skolvä-
gen.

– Det har rullat på fi nt. 
Vi tvingades avvakta färdig-
ställandet av vägen och järn-
vägen innan vi kunde trycka 
på knappen. Köparnas motiv 
har nästan uteslutande varit 
det suveräna läget med pen-
deln på bara någon minuts 
avstånd. Några har också 
starka kopplingar till Bohus 
och var sugna på något nytt, 
berättar Magnus Munk som 
köpte tomten 2007.

God ekonomi
Fram till 2011 pågick de-
taljplanearbetet. När Ba-
naVäg i Väst var slutfört 
begärdes bygglov och upp-
draget som totalentreprenör 
för hela byggnationen gick 
till PEAB. Det är två hus-
kroppar som ska byggas och 
stommen blir i betong.

– Vi har varit noggranna 
med materialvalen både ur 
kvalitets- och miljösynpunkt. 
Driftskostnaderna kommer 
att bli låga, då vi både an-
vänder fjärrvärme och en 
värmepump som återvinner 

frånluften. Det kommer att 
ge en god ekonomi, säger 
Magnus Munk.

Han har genom sitt fö-

Efterlängtat första spadtag i Bohus. Glenn Hallin, blivande hyresgäst, Magnus Munk, projektägare, Peter Hårte, PEAB Sverige AB.
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– 20 nya bostadsrätter
Efterlängtat spadtag i Bohus

BRF BOHUS SKOLVÄGEN

20 bostadsrätter fördelade 

enligt:

5 tvåor om 50 kvm

6 tvåor om 68 kvm

2 tvåor om 64 kvm

6 treor om 68 kvm

1 fyra om 100 kvm.

Byggstart: 18 oktober 2014.

Infl yttning: Senast 1 novem-

ber 2015.

ALAFORS. Möjligheter-
na till en laxtrappa vid 
Dämmet utreds.

Nu har anslag be-
viljats för att kunna 
genomföra en förstudie 
av en fi skväg.

– Det tar tid, men vi 
fl yttar fram positioner-
na, säger kommuneko-
log Göran Fransson.

Det var i våras som lokal-
tidningen berättade om det 
samlade initiativet från loka-
la fi skeklubbar och kommu-
nen om att få till en passage 
för vandringsfi sk i Sköldsån. 
I förra veckan hade Per Dy-
vermark i Mollsjöns Fis-
kevårdsförening kallat till 
ett nytt möte där bland an-
dra Lars-Olof Ramnelid, 
expertis på Länsstyrelsen, 
medverkade.

– Processen är igång, åter-

står att se vad som är möjligt 
att göra i området, säger 
Lars-Olof Ramnelid.

I Sköldsån förekommer 
utpräglade vandringsfi skar, 
exempelvis lax, öring och ål. 
Det är fi skarter som skulle 
behöva komma vidare till 
de fi na biotoper och ströms-
träckor som fi nns uppströms 
Hältorpssjön.

– Vattenfall har beviljat 
pengar att genomföra en 
förstudie, som ger oss en 
ungefärlig kostnad för att 
bygga fi skvägen. Det har 
skett en upphandling och nu 
ska vi skriva avtal med den 
konsultfi rma som ska utföra 
uppdraget. I december ska 
vi ha en rapport där det ska 
framgå vilken typ av fi skväg 
som föreslås och kostnaden 
för projektet, säger Göran 
Fransson.

– Alla steg i den här pro-
cessen tar tid. Administratio-
nen runt ett sådant här pro-

jekt är omfattande, tillägger 
Fransson.

Det är inte självklart att 
det färdiga förslaget mynnar 
ut i en klassisk laxtrappa en-
ligt Göran Fransson.

– Ny teknik möjliggör an-
dra typer av fi skväg när vi har 
en lodrät damm att förhålla 
oss till som i det här fallet.

Om alla bitar faller på 
plats, när kan en fi skväg 
vid Dämmet vara klar?

– Oerhört svårt att svara 
på, men tidigast 2016 tror 
jag att det kan bli aktuellt att 
påbörja bygget. Först gäller 
det att få fram en bra idé, 
därefter ska det sökas pengar 
från Länsstyrelsen, Vatten-
fall eller möjligtvis någon 
annan huvudman. Vi ska få 
en budget att gå ihop, det ska 
till projektering och lösa sig 
med tillstånd. Det gäller att 
ha tålamod, avslutar Göran 
Fransson.

JONAS ANDERSSON

Göran Svensson, Magnus Björklund, Lars-Olof Ramnelid och Per Dyvermark diskuterar möjlighe-
terna till en passage för vandringsfisk i Sköldsån.

– Fiskväg vid Dämmet kan bli verklighet

Pengar beviljade till förstudie

 
 

 

 

 

ALE . TEL. SVENSKFAST.SE/ALE

Vill du veta vad  
din bostad är värd?


