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SURTE. Green Village, 
ett hållbart boende nära 
Göteborg city, har fått 
vänta på sitt förverkli-
gande.

Nu reser sig tre av de 
åtta femvåningshusen 
och skvallrar om en 
bedårande utsikt.

– Det kommer att gå 
undan, en våning var 
elfte dag, säger plats-
chef Jan Svensson.

Byggherren FO Peterson & 
Söner kan äntligen se sitt 
bostadsområde på höjden vid 
Keillers damm i södra Surte 
ta ordentlig form. Förutom 
att tre av punkthusen nu tar 
höjd har marken för de 21 
radhusen preparerats. Dis-
kussioner om en eventuell 
förskola har intensifierats.

– Som det ser ut just nu 
kommer 60 nya barn att flyt-
ta in i området. Medelåldern 
är 36,5 år, vilket vittnar om 
ett familjeboende. Det måste 
kommunen självklart förbe-
reda sig på och visst vore det 

en fantastisk plats att anlägga 
en förskola på, säger Lars 
Wååg, Green Village.

Projektet har redan från 
start haft en tydlig miljö-
stämpel och när byggnatio-
nen är full gång finns det 
mycket som sticker ut.

– Det här är den första 
byggarbetsplatsen som för-
sörjs med grön byggel och 
när bergvärmen tas i bruk 
kommer de boende att kun-
na skryta med att även vär-
mepumpen drivs med el från 
det egna vindkraftverket 
i Värmland, berättar Lars 
Wååg.

Punkthusen har kommit 
till våning två och lokaltid-
ningen får kliva ut på den 
blivande terrassen. Utsikten 
över älvdalen är imponeran-
de.

– Det här kommer ingen 
att kunna konkurrera med, 
synd att antalet med just den 
här utsikten är begränsade. 
Å andra sidan är det nästan 
lika fint åt alla håll. Keillers 

damm med sin omgivning 
är bedårande, menar Lars 
Wååg.

Det är Strömstadsföreta-
get Conform som levererar 
en färdigisolerad husstomme 
med fönster och för betong-
arna har väderleken varit 
toppen. Under rådande om-
ständigheter med rätt kom-
bination av fukt och värme 
härdar betongen som bäst. 
Fasaden på punkthusen blir 
av tegel.

I februari åker taken på 
och arbetet flyttar inomhus.

– Intresset är stort och 
flera av köparna är här var-
je veckoslut och följer hus-
bygget. 85% av dem är från 
Göteborg och de förbluffas 
fortfarande av att det bara 
tar drygt tio minuter från 
centrum till Surte.

Utsikten lär ingen i alla 
fall klaga på!
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Jan Svensson, platschef och Alecsander Bengtsson visar upp utsikten från terrassen på våning två 
i Green Village.

– Green Village tar form i Surte
De första husen har tagit plats

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 

radhus och 9 villor.

De tre första femvåningshusen reser sig nu i Green Village.

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö


