
SURTE. Allt går i en rasande 
takt.

Nu är taken snart lagda på 
de tre första punkthusen i 
Green Village.

Alekurirens utsände bjuds 
upp till takterrassen – och 
på en oslagbar utsikt.

Det är definitivt proppen ur för 
Green Village i Surte, Ales eget 
Beverly Hills. Det nya bostads-
området vid Keillers damm väx-
er fram i rask takt. De tre första 
femvåningshusen har redan taket 
på plats och nu är det möjligt att 
uppleva den makalösa utsikten.

– Jag visste att det skulle bli 
bra, men det här slår ut allt. Det 
måste bara var och en få se. Häri-
från får man en helt annan känsla 
av både Surte och Ale kommun. 
Det är obeskrivligt vackert, säger 
Lars Wååg på Green Village.

Även radhusen är på plats och 
det är där som den första inflytt-
ningen kommer att äga rum. 

– I radhusen är det inflyttning 
i mitten av juni och från vecka 35 
bär vi upp möblerna i lägenheter-
na med Ales vackraste utsikt, häl-
sar Lars Wååg.

När området är färdigbyggt 
ska det finnas 91 lägenheter, 21 
radhus och 9 villor i Green Vil-
lage. Hittills är 90% av köparna 
från Göteborg.

– Vi hoppas att även alebor ska 
hitta hit. Läget är suveränt, precis 

intill naturen, men med city bara 
tio minuter borta. Det borde att-
rahera fler än göteborgare, avslu-
tar Lars Wååg.
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Batoul nominerad till Eldsjälsgalan
NÖDINGE. Batoul Raad 
är en av sex nomine-
rade som har chans att 
utses till Årets Unga 
Ledare i Sverige.

Hon driver sedan sex 
år tillbaka Ale Pyssel- 
och kulturförening för 
barn 8-14 år i Nödinge.

– Det är en härlig 
känsla att göra andra 
lyckliga och i vår fören-
ing mår alla bra, säger 
Batoul.

Eldsjälsgalan arrangeras årli-
gen av organsiationen Folk-
spel vars enda syfte är att 
generera pengar till Sveriges 
föreningsliv. 2015-års uppla-
ga är den åttonde i ordning-
en och direktsänds i TV4 
torsdag 5 mars. I program-
met utses Årets Eldsjäl, Årets 
Unga Ledare, och Årets 
Kompis. Dessutom tilldelas 
tio föreningar 100 000 kro-
nor var. Ingvar Oldsberg är 
programledare för Eldsjäls-
galan.

Batoul Raad från Nödinge 
har nominerats för sitt en-
gagemang i Ale Pyssel- och 

det inte var så för alla. Därför 
startade jag pysselklubben 
och fick direkt låna hyres-
gästföreningens samlingslo-
kal. Under säsong träffas vi 
en gång i veckan och gör det 
fantasin säger att vi ska göra. 
Det är mycket hantverk och 
kreativitet, men också läx-
hjälp för de som behöver, 
berättar Batoul som till sin 
hjälp främst har lillasyster 
Jara, 15.

Att vara en av sex nomi-
nerade som har chansen att 
utses till Årets Unga Ledare 
i Sverige gör henne stolt.

– Jag vet inte riktigt hur 
det har gått till, men jag tror 
att det är någon från vår riks-
organisation Aktiv Ungdom 
som har tipsat dem, säger 
Batoul.

På måndag (16 februari) 
meddelas vilka tre som går 
vidare till den stora Eldsjäls-
galan i Göteborg.

BATOUL RAAD

Ålder: 18 år.

Bor: Klöverstigen, Nödinge

Studerar: Munkebäcks-

gymnasiet, samhäll med 

inriktning media.

Stjärntecken: Våg.

Intressen: Politik foto

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

FAKSIMIL: VECKA 7, 2015

Drömmen blev verklighet. På mån-
dagen ringde Batoul Raads telefon. 
Hon fick då veta att hon är en av tre 
nominerade till finalen om titeln Årets 
Unga Ledare i Sverige. Det är organi-
sationen Folkspel som varje år arrang-
erar Eldsjälsgalan till gagn för landets 
föreningsliv. Finalen direktsänds i TV4 
torsdag 5 mars och leds av profilen In-
gvar Oldsberg.

– Jag säger bara wow! hälsar Batoul.

Batoul till final!

– I klart väder ser du lätt Bohus Fästning! Lars Wååg på Green Village bjuder upp Alekurirens utsände till den 
oslagbara utsikten från en av takterrasserna.
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Här gjuts det första taket på ett av tre punkthus längst ut på höjden med 
en svårslagen utsikt för Göta älvdalen.

Takstolarna lyfts på plats. Radhu-
sen ska stå helt färdiga 14 juni.

Green Village en riktig höjdare


