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PLANERAD BOSTADSBYGGNATION 

Sammanställning av planerad bostadsbyggnation 2015 – 2019
Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick Ale kommuns befolkning till 28 423 
invånare. Kommunen har som mål att öka sin befolkning med 1,5 % per år.
För att nå detta mål krävs det en regelbunden byggnation av nya bostäder. 

Planerad bostadsbyggnation redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om
totalt 2 106 bostäder under planeringsperioden 2015 - 2019. Detta innebär 
en möjlig utbyggnad om drygt 420 bostäder per år i snitt om infl yttning sker 
i utsatt tid. Erfarenhetsmässigt så har det visat sig att projekt har en tendens 
att framskjutas i tid och ibland även läggas ned helt. På grund av dessa 
osäkerhetsfaktorer räknar vi med att cirka 70 % av antalet bostäder år 2015 
och 50 % av antalet bostäder år 2016-2019 förverkligas i planerad tid. Detta 
innebär att av de möjliga 420 bostäderna i snitt per år bedöms det verkliga 
utfallet ligga mellan 200 och 300 bostäder per år. 

Planerad bostadsbyggnation tar inte hänsyn till eventuella överklagandetider 
eller andra tidsförsenande faktorer såsom exempelvis konjunkturnedgångar. 
Det är därför viktigt att dokumentet ses som ett planeringsunderlag och 
inte som en sanning. De ekonomiska konsekvenser ett genomförande av 
byggnationen medför kommer succesivt att studeras.

Tabellen nedan redovisar infl yttning i den planerade byggnationen som 
även inkluderar förväntad förtätning och styckebyggnation för respektive 
delområde.Antalet bostäder baseras på en tjänstemannabedömning efter 
kontakt med exploatörer för respektive objekt.

Tabellen redovisar en planerad bostadsbyggnation i antal bostäder för respektive ort och år.

s f s f s f s f s f
Surte  5 44 29 85 2 6 45 31 247

Bohus 1 20 3 18 3 18 1 1 65

Nödinge 21 24 24 22 6 86 110 101 90 484

Nol 2 6 20 50 13 76 2 76 245

Alafors 21 37 8 22 3 20 3 20 3 20 157

Älvängen 39 60 109 24 77 142 77 63 90 37 718

Skepplanda 9 16 30 11 7 11 5 89

Alvhem 1 1 6 22 6 36

Starrkärr Kilanda Ryd 13 9 5 5 5 37

Hålanda 2 2 2 2 2 10

Småhus/flerbostadshus 114 185 207 171 154 247 261 280 246 223
Total byggnation

Delområde
2015 2016 2017 2018 Per 

delområde

2088
299 378 401 541 469

2019
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Översiktlig karta över planerad bostadsbyggnation
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Glasbruksmuseumet

Surte centrum

Flerbostadshus i centrala 
Surte Foto: Allan Karlsson

PLANERAD BOSTADSBYGGNATION DELOMRÅDESVIS

Följande kapitel beskriver den planerade bostadsbyggnationen i kommunens 
olika delområden under perioden 2015-2019. För varje delområde beskrivs 
de planerade byggnadsprojekten samt när i tiden de planeras kunna vara 
klara för infl yttning. Förutom de kända projekten planeras det även ske 
en viss förtätning och styckebyggnation för respektive samhälle med 
tillhörande landsbygd. För varje delområde beskrivs även skolans och 
förskolans framtida behov. Äldreomsorgens framtida behov i de olika 
delområdena ligger utanför detta program och redovisas separat i den 
boendeutredning som sektor arbete, trygghet och omsorg gjort. 

SURTE
Surte är kommunens sydligaste tätort som gränsar till Göteborg. Surte 
är ett glasbrukssamhälle som byggdes ut från 1920 och framåt. De fl esta 
fl erfamiljshusen byggdes under 1940- och 1950-talet.

Surtes utbyggnadsmöjligheter begränsas av den kuperade terrängen i öster 
och av E45 och järnvägen samt Göta älv i väster. Förtätning är den största 
möjligheten för att uppnå en framtida bostadsutveckling. Detta kan bland 
annat ske genom att enfamiljshus ersätts med fl erfamiljshus.

Planerad byggnation
Ett nytt bostadsområde vid Keillers Damm byggs ut etappvis med en 
planerad första infl yttning 2015. Totalt beräknas 121 bostäder byggas inom 
området. 

Småhus/parhus planeras byggas på Brattåsberget och Danska vägen med en 
planerad infl yttning 2018/2019. 

Övrig planerad bostadsbyggnation planeras ske genom förtätningar med 
fl erbostadshus vid Brattåsstigen, f.d. Brandstationstomten och Surte 1:143, 
1:75 samt 1:78. 

Behov för skola och omsorg
Arbetet pågår med att utöka antalet förskoleplatser för att möta det 
prognostiserade behovet av fl er barnomsorgsplatser. Det planeras för 
en ny förskola samtidigt som ytterligare alternativ utreds. Även skolans 
elevunderlag förväntas öka och det kan under perioden fram till 2019 bli 
aktuellt att utöka Surteskolans lokaler med paviljonger för att hantera 
volymökningen. 

Nybyggda hyresrätter på 
Videgårdsvägen

Pendeltågstationen i Surte
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
1 Surte 43:144 Danska vägen 14 14
2 Surte 43:149 Keillers Damm 3 38 27 53 121
3 Surte 1:172 Brattåsstigen 18 18
4 Surte 7:1 f.d. Brandstation 6 6
5 Surte 1:143 Lucktomt 6 6
6 Surte 1:75 & 1:78 Lucktomter 14 14
7 Surte 1:271 Brattåsberget 29 29 58

Förväntad förtätning 2 2 2 2 2 10
Småhus/flerbostadshus 5 44 29 85 2 6 45 31
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

247
49 114 8 45 31

2019Surte 2015 2016 2017 2018
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BOHUS
Bohus är en viktig trafi kknutpunkt med bro över Göta älv mot Kungälv. I 
Bohus stannar både pendeltågen och regionaltågen. Bohus centrum byggdes 
ut i början av 1970-talet tillsammans med en stor del av fl erfamiljshusen. 
Villabebyggelsen ligger till stor del placerad uppe på sluttningarna där 
Bohus höjd är det senast byggda området från 2003.

Planerad byggnation
På Skårdalsvägen planeras fl erbostadshus innehållande totalt 36 lägenheter 
stå infl yttningsklara under 2016/2017. 

Under 2015 planeras infl yttning kunna ske i 20 bostadsrätter vid Skolvägen 
med gångavstånd till pendeltågstationen och centrum. 

Utöver dessa projekt förväntas ingen större förtätning ske under 
planeringsperioden fram till 2019. 

Behov för skola och omsorg
Bohus förskola har nyligen genomgått en upprustning och ser de 
kommande åren ut att kunna hantera de barn som har behov av förskola. De 
provisoriska lokaler som användes i samband med upprustningen kommer 
de kommande åren nyttjas som lokalförstärkning inom barnomsorgen. 
Skolan kommer under 2015 få ett tillskott av lokaler i form av paviljonger 
då befi ntliga lokaler inte räcker till. Det kommer under året inledas en 
förstudie för att titta på Bohusskolans långsiktiga lokalbehov. 

Bohus centrum

Villor uppe vid Bohus höjd

Flygfoto över Bohus taget från öster

Nybyggnation på Skolvägen

Pendeltågstationen i Bohus
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
8 Skårdal 62:22 Skårdalsvägen 18 18 36
9 Skårdal 1:70 Skolvägen 20 20

Förväntad förtätning 1 3 3 1 1 5
Småhus/flerbostadshus 1 20 3 18 3 18 1 1
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

65
21 21 21 1 1

2019Bohus 2015 2016 2017 2018
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NÖDINGE
Nödinge är den största av kommunens två huvudorter som till största delen 
byggdes under 1960- och 1970-talet. Till Nödinge räknas också områdena 
runt Hallbacken, Bönabo, Relsbo, Huvud och Lindåsen. Utbyggnaden av 
Backaområdet påbörjades 2006 i samband med byggnationen av Nödinge 
golfklubb. 

Planerad byggnation
Bostadsbyggnation inom Backaområdet pågår fortfarande och förväntas 
vara fullt utbyggt 2016.  

En första infl yttning i Ale Höjd planeras kunna ske 2018. Området 
beräknas rymma cirka 300 bostäder i både småhus och fl erfamiljshus 
i olika upplåtelseformer inklusive ett antal kommunala tomter. För att 
trafi kmata området krävs en ny väg som ansluter från Gamla Kilandavägen. 
Matarvägen planeras i framtiden kopplas vidare mot Nol-Alafors. Den nya 
infarten möjliggör även småhusbyggnation på Nödinge 3:70.

Ett annat stort område som planeras är Stenkil som innefattar cirka 550 
bostäder och som beräknas ha en första infl yttning 2018. 
En viss småhusbyggnation planeras kunna tillkomma längs Bräckans väg 
på Nödinge-Stommen 7:1 och 2018 planerar man infl yttning i ett 40-tal 
bostäder  på fastigheten Nödinge 5:40 m.fl . 

Ett nytt fl erbostadshus föreslås tillkomma inom Alebyggens område vid 
Norra Klöverstigen, Nödinge 1:31, med infl yttning under 2016. Senare 
under programperioden förväntas en högre förtätning av bostäder kunna ske 
då det i dagsläget pågår en fördjupad översiktsplan för centrala Nödinge. Ett 
exempel är kullen söder om Ale Kulturrum. 

Behov för skola och omsorg
Förskolan i Nödinge har under våren 2015 fått utökade lokaler i form 
av paviljonger för att möta det ökade behovet av barnomsorgsplatser i 
Nödinge samt Nol, där det också saknas platser i förhållande till efterfrågan. 
Befolkningsprognosen uppvisar ett minskat behov av barnomsorgsplatser 
under perioden 2015-2019, mycket beroende på att en ovanligt stor årskull 
till hösten 2016 börjar förskoleklass. Verkligheten såg dock under förra 
året lite annorlunda ut än vad befolkningsprognosen visade och ökningen 
var 20 barn fl er än förutspått vilket kan medföra en viss diskrepans 
mellan prognos och faktiskt utfall. Upprustningen av Nödingeskolan och 
Kyrkbyskolan kommer till sommaren 2015 och vara avslutad. Till hösten 
2016 kommer lokalerna inte räcka till för de allra yngsta vilket innebär att 
Pigegårdens lokaler kommer behöva användas för att tillgodose behovet 
fullt ut. Planering för att möta ett växande elevunderlag i Nödinge pågår 
för att säkerställa det framtida lokalbehovet. För högstadieeleverna på 
Da Vinciskolan pågår arbetet med att skapa nya specialsalar samt en ny 
matsal och kök. Fram till dess att det är färdigställt används befi ntligt kök 
och matsal samtidigt som en tillfällig undervisningslokal för hemkunskap 
skapas. 

Ale  Kulturrum

Illustration från struktrustu-
dien för centrala Nödinge 

Nybyggda bostäder vid 
Backa Säteri

Ale Torg

Nybyggnation vid Nödinge 
golfbana
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f

10 Nödinge-Stommen 1:136 
Backaområdet

15 24 18 57

11 Backa 1:13 m.fl. Stenkil 40 20 50 25 550
12 Nol 18:1 m.fl. Ale Höjd 25 35 15 300
13 Nödinge 1:31 Klöverstigen 22 22

14 Nödinge 38:2 & 38:20 Kullen 

vid Ale Kulturrum
50 50 100

15 Nödinge 3:70 Vid Ale Höjd 6 6

16 Nödinge-Stommen 7:1 
Bräckans väg

9 10 19

17 Nödinge 5:40 & 5:99 m.fl. 

Joel i svängen
40 40

Förväntad förtätning 3 3 3 3 3 15
Styckebyggen 3 3 3 3 3 15

Småhus/flerbostadshus 21 24 24 22 6 86 110 101 90
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

2019

484
45 46 6 196 191

Nödinge 2015 2016 2017 2018
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NOL 
Nol är ett gammalt stations- och industrisamhälle. I slutet av 1960-talet 
började Nol expandera och under åren 1967 till 1974 byggdes 
bostadsområdena vid Folketshusvägen och Mossvägen ut. Därefter har de 
större bostadsområdena Oljoberget, Södergården, Enekulle-/Ljungvägen 
tillkommit på 1980-talet samt Änggården och Krokängsvägen på 1990-talet. 

Planerad byggnation
För Nols samhälle planeras en större bostadsutbyggnad ske inom Nol Norra, 
f.d. Tudorområdet. Infl yttning för cirka 950 bostäder i blandade boende- och 
upplåtelseformer beräknas kunna ske från 2018 och framåt. 

Alebyggen har för avsikt att i samband med renovering och hissinstallation 
bygga på befi ntliga punkthus vid Folketshusvägen/Mossvägen med två 
våningar och även komplettera området med två nya hus vilket totalt 
kommer innebära ett tillskott av cirka 180 nya lägenheter. I anslutning till 
området planeras det även för en ny förskola som ska ersätta Nolhagens 
förskola.

Vid Kärrvägen planeras en förtätning om cirka 26 bostäder kunna ske med 
infl yttning 2017/2018. 

2016/2017 planerar man infl yttning i 7 nya friliggande villor på 
Krokängsvägen.

Behov för skola och omsorg
Förskolesituationen i Nol är oerhört ansträngd och antalet platser inom 
förskolan är för få i förhållande till efterfrågan. Detaljplanarbete pågår för 
en ny förskola i Nol som skall ersätta Nolhagens förskola och den innebär 
även ett tillskott av nya platser för att komma tillrätta med nuvarande 
platsbrist. Nolskolan är trångbodd och har i dagsläget relativt begränsade 
möjligheter att växa utifrån befi ntliga byggnader. Det pågår ett arbete 
med att se över Nols och Alafors framtida skolstruktur med hänsyn till 
befolkningsprognosen samt byggnadernas placering och status.

Flerbostadshus på 
Folketshus-/Mossvägen

Folkets Hus

Pendelövergången i Nol

Kiosk och restaurang vid 
pendeltågstationen

Villabyggnation på 
Krokängsvägen
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
18 Nol 18:1 Kärrvägen 15 11 26
19 Nol 13:2-8 Krokängsvägen 4 3 7

20 Nol 2:288 m.fl. 

Folketshusvägen/Mossvägen
50 26 26 180

21 Nol 2:448 m.fl. Nol Norra 50 50 950
Förväntad förtätning 2 2 2 2 2 10

Småhus/flerbostadshus 2 6 20 50 13 76 2 76
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

245
2 6 70 89 78

2019Nol 2015 2016 2017 2018
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ALAFORS
Alafors samhälle kännetecknas av sin småskalighet med öppna gröna ytor 
och brukade marker. Till Alafors räknas områdena runt Äskekärr, Osbacken, 
Älebräcke, Rished och Hältorp. Bebyggelsen består i huvudsak av 
villabebyggelse men här fi nns även radhus, hyreslägenheter och ett mindre 
antal bostadsrätter.

Planerad byggnation
Vid Furulundsvägen har infl yttning påbörjats i Alebyggen 44 hyresrätter och 
bostadsrätter .

En fortsatt utbyggnad av fl erfamiljshusen inom Solgården har påbörjats som 
kommer ge ett ökat tillskott på 55 lägenheter med infl yttning under 2015-
2017.

Från 2018 och framåt planeras en utbyggnad av både småhus och 
fl erbostadshus vid Svalltornet, på väg upp mot Sjövallen. 

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas vid till exempel 
Brantbacken, församlingshemmet och Ledetvägen. Revideringar av gamla 
detaljplaner kan ge möjlighet att ta fram ytterligare förtätningsområden i 
Alafors. En återhållsam styckebyggnation förväntas ske utanför tätbebyggt 
område.

Behov för skola och omsorg
Alafors har enligt befolkningsprognosen endast en smärre ökning av 
förskolebarn att vänta under perioden fram till 2019 vilket hanteras med 
befi ntliga förskolor. Elevunderlaget i skolan hanteras i befi ntliga lokaler då 
det precis som förskolan endast uppvisar en mindre ökning. Det pågår ett 
arbete med att se över Nols och Alafors framtida skolstruktur med hänsyn 
till befolkningsprognosen samt byggnadernas placering och status

Kommunhuset

Alebacken

Flerbostadshus på väg mot 
Sjövallen

Alafors fabriker

Villabebyggelse
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
22 Rished 7:1 Svalltornet 20 20 140-160
23 Målje 1:93 Furulundsvägen 15 24 5 44
24 Målje 2:180 Solgården 13 22 20 55

Förväntad förtätning 1 1 1 1 1 5
Styckebyggen 5 2 2 2 2 13

Småhus/flerbostadshus 21 37 8 22 3 20 3 20 3 20
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

157
58 30 23 23 23

2019Alafors 2015 2016 2017 2018
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ÄLVÄNGEN
Älvängen är en av kommunens två huvudorter där både pendeltågen 
och regionaltågen stannar. Älvängen är ett gammalt stations- och 
industrisamhälle och är av tradition en handelsplats för ortsbefolkningen och 
den omkringliggande landsbygden. Till Älvängen räknas även områdena 
runt Torp, Utby, Knaptorp och Häljered.

Planerad byggnation
Detaljplanen för  Kronogården innefattar cirka 400 småhus och 
fl erbostadshus med blandade upplåtelseformer där infl yttning kommer att 
ske successivt från år 2014-2019.
 
I centrala Älvängen planeras sammanlagt 225 lägenheter vid Änggatan, 
Gustavas Plats och vid området närmast pendeltågstationen. Vid Olssonska 
villan tillkommer 36 lägenheter med infl yttning 2017. 

Inom Paradisområdet planeras totalt 130 bostäder med en tätare byggnation 
närmast Göteborgsvägen med infl yttning 2018 och framåt.

Vid Svenstorp fi nns en detaljplan klar för småhusbebyggelse med planerad 
infl yttning tidigast 2018. 

2015/2016 planeras 19 småhus stå infl yttningsklara vid Vikaredsvägen.

Förtätningar för bostadsändamål ska generellt eftersträvas i Älvängens 
centrum. Förtätningsmöjligheterna i centrum har tidigare studerats i en 
strukturstudie och under 2015 planeras en fördjupad översiktsplan påbörjas 
för Älvängen. 

Behov för skola och omsorg
Utbyggnaden av Kronogården i Älvängen medför ett ökat tryck på 
barnomsorgen och därmed ett behov av att utöka antalet platser. Byggandet 
av den nya skolan skapar 6 nya avdelningar vilket kommer tillgodose 
behovet av barnomsorgsplatser fram till 2019. Det pågår utöver denna skola 
planering för att möta eventuella ökningar av förskolebarn från 2020 och 
framåt. Den nya skolan kommer att vara färdigställd till hösten 2016 och 
ersätter då Älvängenskolan och Madenskolan. Redan vid start kommer 
skolan vara fullbelagd men med ett visst utrymme att växa då storleken på 
klasserna går att öka något. Det pågår ett arbete med att utveckla Älvängen 
som ort och en planering för att fördubbla befolkningen i orten. Detta 
medför att arbetet med planering för framtida skolområde bör starta relativt 
omgående. 

BoKlokhus i Kronogården

Byggnader längs 
Göteborgsvägen i Älvängen

Illustration från struktrustu-
dien för Älvängen

Älvängens resecentrum

Repslagarmuseet i 
Älvängen
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr s f s f s f s f s f
25 Svenstorp 1:155 m.fl. Svenstorp 10 10 30
26 Utby 20:1 Kronogården 28 60 89 71 30 41 54 400
27 Häljered 3:3 Vikaredsvägen 5 14 19
28 Svenstorp 1:92 m.fl. Paradiset 20 12 20 12 130
29 Utby 3:25 Änggatan 24 51 75
30 Utby 20:1 Gustavas plats 25 26 51
31 Starrkärr 4:10 Olssonska villan 36 36

32 Utby 1:70 m.fl.                                    

Älvängens centrum
25 25 100

Förväntad förtätning 4 4 4 4 4 10
Styckebyggen 2 2 2 2 2 10

Småhus/flerbostadshus 39 60 109 24 77 142 77 63 90 37
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

718
99 133 219 140 127

2019Älvängen 2015 2016 2017 2018
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Flygfoto över Skepplanda

SKEPPLANDA
Skepplanda är en gammal kyrkby som huvudsakligen byggdes ut under 
1960- och 1970-talet. Skepplanda församling omfattar områdena från 
Högstorp i söder, Grönnäs i väster, Guntorp i öster och upp till Skår i 
norr. Här ingår även byarna Skönningared, Fors, Skogstorp, Ljusevatten, 
Ryksdamm, Hålan, Färdsle och Tussebo. 

Planerad byggnation
Delar av den gamla Prästgården förväntas kunna rustas upp för boende och 
intill planeras ett antal fl erfamiljshus byggas med en första infl yttning under 
2017. 

I Skönningared planeras två småhusområden innehållande ett 30-tal bostäder 
med infl yttning under 2016/2017.

Generellt ska förtätningar eftersträvas i Skepplanda tätort, till exempel kan 
vissa övertaliga lekplatser vara lämpliga att bebygga för bostadsändamål. 
Nybyggnation av enstaka hus på landet har varit relativt många under senare 
år och speciellt i områdena runt Skepplanda och Skönningared. 

Behov för skola och omsorg
I verksamhetsplanen för 2015 fi nns ett uppdrag att arbeta för en gemensam 
skola för Skepplandabarnen i årskurs F-6, detta arbete kommer att påbörjas 
under 2015. I samband med detta kommer även antalet platser inom 
barnomsorgen att genomlysas med anledning av att antalet platser är för få i 
förhållande till efterfrågan.Skepplanda simhall

Vadbackabron vid Fors i 
Skepplanda

Café vid Skepplandas 
centrum

Skepplanda Bygdegård
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
33 Skönningared 7:5 & 7:9 10 13 23
34 Skönningared 6:15 & 7:9 10 10
35 Skepplanda 1:13 Prästgården 2 11 2 11 26

Styckebyggen 9 6 5 5 5 30
Småhus/flerbostadshus 9 16 30 11 7 11 5
Planerad byggnation 41 18 5

Antal lgh i 
projektet 

89

2017 2018 2019

9 16

Skepplanda 2015 2016
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ALVHEM
Alvhems samhälle består av två delar. Väster om E45, mellan den före 
detta tågstationen och lanthandeln, ligger den planlagda bebyggelsen 
som huvudsakligen byggdes ut på 1960-talet och i mitten på 1980-talet. 
Den övriga bebyggelsen ligger främst öster om E45 i anslutning till 
idrottsplatsen Gläntevi och Kungsgårdens golfbana. Till största delen består 
bostadsbeståndet i Alvhem av friliggande villor men det fi nns även ett fåtal 
hyresrätter i markplan. Områdena runt Alvhem kännetecknas av ett öppet 
landskap med bördiga jordar. Till Alvhem räknas också Kattleberg, Båstorp, 
Ramstorp, Lilla Alvhem, Videkärr och Haj. Norr om Alvhems samhälle i 
Lödöse, är den nya tågstationen belägen där regiontågen stannar.

Planerad byggnation
Infl yttning i 21 småhus vid Alvhem 1:29  i nära anslutning till Kungsgårdens 
golfbana, planeras till 2017/2018. 

Småhusbebyggelse planeras inom Båstorp 6:7 med infl yttning tidigast 2018.

Öster om E45, inom Glänteviområdet, föreslås en varsam komplettering/
förtätning utmed de befi ntliga vägarna med småskalig bebyggelse, och för 
vissa områden tätare i mindre grupper, som anpassas till den lantliga miljön.

Det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet har byggts om i området, 
vilket ger möjlighet till ökad bostadsbebyggelse. Detta kommer att studeras 
i samband med revideringen av Ale kommuns översiktsplan. 

Behov för skola och omsorg
Det erbjuds idag endast förskola i Alvhem då elevunderlaget är för litet för 
skolverksamhet. Eleverna hänvisas idag till Skepplanda. Förskolan i Alvhem 
har kapacitet att utöka sin verksamhet vid ett framtida behov.

Svenssons Livs i Alvhem

Flygfoto över Alvhem.

Hällristning i Alvhem

Kungsgårdens golfklubb

Grönnäs Kök & Bar
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
36 Båstorp 6:7 Grönnäs 5 5 25
37 Alvhem 1:29 Golfbyn 5 16 21

Styckebyggen 1 1 1 1 1 5
Småhus/flerbostadshus 1 1 6 22 6
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

36
1 1 6 22 6

2019Alvhem 2015 2016 2017 2018
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STARRKÄRR – KILANDA – RYD
Landsbygden kring Starrkärr, Kilanda och Ryd utgörs av ett 
kulturlandskap som präglats av att människor har bebott det under 
tusentals år. Landsbygden har ett rikt odlingslandskap och i öster fi nns 
stora skogsområden. De fl esta bor i mindre byar eller på gårdar men det 
fi nns även grupphusbebyggelse i bland annat Sannum och Kollanda. Till 
områdena runt Starrkärr, Kilanda och Ryd ingår även Djupevik, Burhult, 
Sannum, Grunne, Ölanda och Krokstorp.

Planerad byggnation
Ragnars Hage i Sannum kommer att utökas med 6 parhus där infl yttning 
kommer att ske 2015/2016. Runt Kilanda och Ryd fi nns det inga planerade 
bostadsområden i dagsläget. Den förväntade byggnationen kommer främst 
att ske genom styckebyggnation på landsbygden i anslutning till befi ntlig 
bebyggelse. 

Behov för skola och omsorg
Förskolan i Starrkärr har idag en verksamhet som omfattar 3 avdelningar. 
Befolkningsprognosen uppvisar ett något vikande underlag för antalet barn i 
förskoleålder. Skolbarn hänvisas idag till Himlaskolan i Alafors då Starrkärr, 
Kilanda och Ryd saknar egen skola.

Starrkärrs förskola

Allé vid Kilanda Säteri

Kilanda kvarn

Tabellen redovisar den förväntade styckebyggnationen för respektive år. 

 Kartan på sidan 5 redovisar orterna Starrkärr,
 Kilanda och Ryd.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
38 Sannum 1:18* Ragnars hage 8 4 12

Styckebyggen 5 5 5 5 5 25
Småhus/flerbostadshus 13 9 5 5 5
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

37
13 9 5 5 5

2019
Starrkärr, Kilanda och Ryd

2015 2016 2017 2018

Starrkärrs 
hembygdsmuseum

Flygfoto över Starrkärr

* Området är ej inritat på karta. 
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HÅLANDA
Hålanda omfattar en tredjedel av Ale kommuns yta som innefattar 
Sandåker i söder upp till Livered i norr. Till Hålanda ingår även byarna 
Höga, Torpa, Östentorp, Verle och Skaggata. Hålanda kännetecknas av ett 
rikt odlingslandskap, levande skogar, många sjöar, och stora obebyggda 
områden.

Någon större nybyggnation har inte skett under senare år, men många hus 
har rustats upp och fritidshus har permanentats.

Planerad byggnation
Det fi nns inga planer på nya bostadsområden i Hålanda. Den förväntade 
byggnationen kommer främst att ske genom styckebyggnation på 
landsbygden. För områdena runt Hålanda föreslås en medveten förtätning/
komplettering med nybebyggelse som ska styras till traditionella byar, 
nytillkomna villabyar och bebyggelsestråk främst där kollektivtrafi k fi nns. 

Behov för skola och omsorg
I Hålanda fi nns en förskola vid Hålanda kyrka och en fritidsgård i Hålanda 
bygdegård som båda bedrivs i privat regi. Skola och annan offentlig 
verksamhet fi nns i Skepplanda och Älvängen.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
Styckebyggen 2 2 2 2 2 10

Småhus/flerbostadshus 2 2 2 2 2

Planerad byggnation
1010

2019 Antal lgh i
projektet

Hålanda 2015 2016 2017 2018

2 2 2 2 2

Tabellen redovisar den förväntade styckebyggnationen för respektive år.

Flygfoto över Hålanda
Kartan på sidan 5 
redovisar Hålandas 
läge i kommunen.

Hålanda kyrka

Badbrygga i Hålsjön

Hålanda Församlingshem
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