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Sammanfattning 
Småhusmarknaden är en föränderlig marknad med många prispåverkande faktorer. 
Under senare år har huspriserna haft en stadig uppgång i Alingsås liksom på de flesta 
orter i Sverige.  

Arbetet är tänkt att försöka spegla vad som är specifikt för Alingsås småhusmarknad 
samt undersöka de faktorer som påverkar efterfrågan. Detta görs genom att först göra en 
ortsanalys och därefter bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOT-
analys.  

Alingsås ligger i Västra Götalands län ca 5 mil nordost om Göteborg. Staden utgör själv 
ett regionalt centrum men kan också räknas in i Göteborgsregionen tack vare goda 
kommunikationsmöjligheter. Orten har en tydlig småstadskaraktär. Den är känd för sin 
charmiga träbebyggelse och sina många caféer.  

En stor del av Alingsås nya invånare består av barnfamiljer från Göteborg medan yngre 
personer tenderar till att flytta från orten för exempelvis studier.  

Alingsås har genom lägre småhuspriser och goda pendlingsmöjligheter 
konkurrensfördelar jämfört med många andra kommuner inom Göteborgsregionen och 
så länge som det råder bostadsbrist i regionen kommer Alingsås sannolikt ha en stark 
småhusmarknad. 
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SWOT-analysis of the house market of Alingsås 
Mattias Hedeberg 
Christian Sköld 

Summary 
There are many factors influencing the price on the variable housemarket. During the 
past years the houseprices in Alingsås, as in Sweden in general, have had a solid rise.  

This project is supposed to reflect the specific factors of the housemarket of Alingsås 
and examine the influencing factors of demand. The work begins with a place analysis 
followed by judging strengths, weaknesses, opportunities and threats in a SWOT 
analysis.  

Alingsås is situated in the county of Västra Götaland about 50 kilometres northeast of 
Gothenburg. The town itself is a regional centre but can also be accounted for in the 
region of Gothenburg thanks to good communications. Alingsås has a typical small-
town-character. It is known for its charming town centre with lots of wood buildings 
and cafés.  

Many of Alingsås new inhabitants are families moving from Gothenburg while the 
younger people often move for studies in other cities.  

By lower houseprices and the good communications Alingsås has some advantage 
against other communities in the Gothenburg area in order to attract new inhabitants. As 
long as there is a housing shortage in the region, Alingsås probably will have a strong 
house market. 
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Förord 
Detta arbete har utförts vid institutionen för Teknik, Matematik och Datavetenskap vid 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla och är ett avslutande moment på 
lantmäteriingenjörsprogrammet.  

Vi har haft stor hjälp av vår handledare Peter Jonsson på Svensk Fastighetsförmedling 
som vi utfört arbetet åt. Vi vill också tacka de personer som har bidragit med värdefulla 
uppgifter åt oss samt vår examinator Peter Brynte. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har fastighetspriserna stigit kraftigt i Alingsås tätort liksom i 
de flesta delar av Sverige. Småhusmarknaden är en föränderlig marknad där det finns 
många faktorer som kan påverka priset. Dessa faktorer kan vara lokala, regionala, 
nationella såväl som globala.  

Det har under senare år blivit alltmer viktigt för en kommuns utveckling att skapa ett 
gott boendeklimat för att attrahera nya invånare. Näringslivet har genomgått en stor 
förändring genom globalisering och ökad kunskapsintensitet. I det traditionella 
industrisamhället flyttade folk dit jobben fanns medan det idag i allt större 
utsträckning är företagen som flyttar dit folk vill bo.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på samt undersöka faktorer som påverkar Alingsås 
småhusmarknad. Hur ser den ut idag, d v s vilka styrkor och svagheter finns, och vart 
är den på väg. Vilka möjligheter har småhusmarknaden samt vilka hot kan komma 
att uppstå på sikt.  

Vidare vill vi få en god inblick i vad som påverkar fastighetsmarknader.  

1.3 Metodik 

1.3.1 Ortsanalys 

Vi har valt att börja arbetet med att beskriva de speciella förutsättningar som råder 
för Alingsås tätort. Detta gör vi genom att använda oss av en ortsanalys.  

Ortsanalysen innebär att man studerar en orts geografiska förutsättningar såsom läge, 
yta, invånarantal, näringsliv, sysselsättning samt lokal och regional ekonomi. Andra 
faktorer som kan tas med är infrastruktur, kommunikationer, utbildning och service.  

Befolkningens storlek, och om det finns ett positivt eller negativt flyttnetto, samt hur 
åldersfördelningen och utbildningsnivån ser ut på orten är demografiskt viktiga 
påverkande faktorer för fastighetsmarknaden. Dess sammansättning påverkar också 
en orts bostadsbehov, bland annat ger en ökad folkmängd ett större behov av 
bostäder, men också ett ökat servicebehov, t ex dagis och förskoleplatser samt goda 
rekreationsmöjligheter för att skapa trivsel och en god boendemiljö.  

Sysselsättningsgrad, arbetslöshetsnivå samt inkomstnivåer per person och hushåll 
spelar också en stor roll både när det gäller ortens attraktivitet och köpkraften hos 
invånarna. Ökad köpkraft leder till ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till att fler 
arbetstillfällen inom tjänstesektorn kommer att skapas och därmed ökar också ortens 
attraktionskraft. Vidare inverkar ortens näringslivsstruktur på dess utveckling samt 
på dess förmåga att klara av nationella och internationella konjunktursvängningar. 
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Fördelningen mellan offentlig och privat sektor samt fördelningen mellan olika 
näringsgrenar bör belysas i analysen.  

Ortens läge i landet och dess tillgänglighet är viktiga parametrar för näringslivets 
utveckling och vid nyetableringar av företag. Det är också till fördel för ortens 
befolkning om det finns goda pendlingsmöjligheter, för att på så sätt även kunna ha 
möjlighet att arbeta utanför orten. Dessutom ska man inte glömma att även 
kommunikationerna inom orten är av stor betydelse. Bra lokaltrafik påverkar 
attraktiviteten för både boende och företagande.  

Utöver de lokala faktorer som redovisas ovan finns det även omvärldsfaktorer som 
påverkar, t ex räntenivåer, inflation och skatteregler. Dessa påverkande faktorer styr i 
hög grad möjligheterna till lån och därmed också boendekostnader och 
fastighetspriser. 

Samtliga ovanstående faktorer påverkar direkt eller indirekt fastighetsmarknadens 
utbud och efterfrågan. Efter att faktorerna har kartlagts bör då utbud och 
efterfrågesituationen bedömas eftersom detta senare ligger till grund för prisnivån.  

För att kunna få reda på information till ortsanalysen kommer vi studera statistik och 
litteratur. En del av arbetet utgörs av intervjuer som kommer att genomföras med 
personer som är relevanta för respektive område.  

1.3.2 SWOT-analys 

Vi kommer att använda oss av en SWOT-analys för att sammanställa resultatet från 
ortsanalysen.  

SWOT-analys innebär att man bedömer ett objekts, en verksamhets eller en 
marknads nuvarande situation och dess framtida utveckling. SWOT står för styrkor 
(Strenghts), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats).   

Man går systematiskt igenom styrkor, svagheter, möjligheter och hot för 
undersökningsobjektet. SWOT-analysen är ett av de mest nyttjade strategiska 
analysinstrumenten. Den är relativt enkel vilket gör verktyget riskabelt. Det kan vara 
lätt att överskatta styrkorna samtidigt som man underskattar svagheterna. Man måste 
därför försöka vara så objektiv som möjligt i sin bedömning. Viktigt att tänka på är 
att analysresultatet beror på användarens förkunskaper och värderingar, det vill säga 
vad vi finner är marknadens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Oftast är det verksamheter som analyseras men i vårt fall blir det en marknad. Därför 
kommer vi modifiera analysen för att mer stämma överens med vår situation. Vi 
kommer att dela upp analysen i två delar; en nutidsanalys med styrkor och svagheter 
samt en framtidsanalys med möjligheter och hot.  

1.3.2.1 SWOT-analysen belyser 

Styrkor: 

• Vilka fördelar har Alingsås småhusmarknad i dagsläget 
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Svagheter: 

• Vilka nackdelar har den i dagsläget 

Möjligheter: 

• Vilka positiva framtida möjligheter finns 

Hot: 

• Vilka hot ligger i framtiden 

 

Vi kommer att ställa upp faktorerna under respektive resultat för att vidare redovisa 
hur detta kommer att inverka på fastighetsmarknaden.  

1.4 Avgränsningar 
Även om vissa delar av vårt arbete beskriver faktorer som påverkar den svenska 
fastighetsmarknaden i stort så har vi valt att avgränsa arbetet till att endast omfatta 
småhusmarknaden i Alingsås tätort. Detta med tanke på att förutsättningarna kan 
skilja sig mycket mellan olika kommuner men även inom en kommun finns det olika 
lokala marknader. 

2 Alingsås - en historisk tillbakablick 
Alingsås grundades som ett resultat av Kalmarkriget och fick sina stadsrättigheter 
1619 i samband med ett kungabesök av Gustav II Adolf året innan. Det var ett led i 
kronans försök att få kontroll över marknadshandeln på platsen.  

Under resterande delen av 1600-talet avtog dock handeln i staden, men fick sedan 
under frihetstiden en stark utveckling under ett par decennier. En stark bidragande 
orsak till stadens utveckling var Jonas Alströmer som genom sina år utomlands hade 
skaffat sig stor industriell kunskap. Han grundade vid återkomsten till Sverige en 
manufakturfabrik i Alingsås som lade grunden till att Alingsås blev en av de främsta 
industristäderna i landet under mitten av 1700-talet. Här fanns verksamheter som 
strumpväveri, bandväveri, klädesväveri och tobaksspinneri.  

Jonas Alströmer är ändå idag mest känd för att han försökte lära svenskarna att äta 
potatis. 1724 anlade han den första svenska potatisodlingen för matbruk på sina ägor 
i Alingsås och potatisen kallades för ”nolor”. 

När de statliga bidragen för textilindustrin upphörde på 1760-talet, samtidigt som 
efterfrågan inte blev vad man förväntat sig, krympte verksamheten och Alingsås var 
inte längre en industriort av betydelse. Stadens tillväxt stagnerade och folkmängden 
stabiliserades runt ca 1000 invånare.  

Det kom att dröja knappt 100 år innan textilindustrin i staden kom att blomstra ännu 
en gång i samband med grundandet av Alingsås bomullsväveri. Samma år invigdes 
också Västra Stambanan mellan Göteborg och Stockholm som fick stor påverkan för 
stadens framtida utveckling. Bomullsväveriet blev den ledande industrin i Alingsås 
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och den medförde också att liknande verksamhet etablerade sig på orten. Vid 
sekelskiftet hade stadens befolkning vuxit till drygt 3000 och vid mitten av 1900-
talet var befolkningen ca 12 500.  

Textilindustrins stora epok upphörde på 1960-talet, då en allmän textilkris drabbade 
landet och det blev allt viktigare att tillverka modetyger. Verkstadsindustrin tog 
istället över rollen som stadens ledande industrigren.  

3 Ortsanalys 

3.1 Allmänt 
Alingsås ligger i Västra Götalands län ca 5 mil nordost om Göteborg och mellan 
Borås och Trollhättan. Staden utgör själv ett regionalt centrum men kan också räknas 
in i Göteborgsregionen tack vare goda kommunikationsmöjligheter.  

Staden är belägen i Säveåns dalgång vid sjön Mjörn. Den omges av en kuperad 
terräng men fortsätter man förbi staden i nordostlig riktning börjar den västgötska 
jordbruksslätten.  

Staden är till ytan ca 1094 hektar stor1. Staden har ett tydligt centrum som till största 
delen är bebyggd med trähus i äldre stil med två till tre våningar. Gatunätet är där 
utformat enligt det romerska rutnätssystemet. Flerbostadshus är lokaliserade främst 
till stadsdelarna Stockslycke, Noltorp, Östlyckan och Nolby, medan bebyggelsen i 
övrigt främst består av småhus. Staden har ca 11 000 hushåll varav ca hälften utgörs 
av småhus2.  

Staden har av tradition blivit kännetecknad som en handelsstad och är så även idag. 
Alingsås har ett positivt handelsnetto till följd av att folk från grannkommunerna 
kommer och handlar och går på café i staden. Detta innebär att det blir mer 
inkomster för handelsföretagen och att fler arbetstillfällen kan skapas. Alingsås är en 
borgerligt styrd kommun genom en koalition av Folkpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet. I Alingsås kommun ligger för närvarande 
kommunalskatten (inklusive landstingsskatt) på 32,04 %3 vilket är ca 1 % över 
riksgenomsnittet.4 

3.1.1 Vision 2010 

Alingsås kommun har antagit en vision för hur kommunen ska utvecklas fram till 
2010. Kommunen vill växa och siktar bland annat på att ha 40 000 invånare år 2010. 
Visionen ska fungera som en verksamhetsplan för allt arbete i kommunen. Den 

                                                            
1 http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2003M00/mi0810dia1.xls  040401 
2 http://www.alingsas.se/sidor/IT-infrastrukturprogram%20f%F6r%20Alings%E5s%20v%200.pdf  
040401 
3 http://www.alingsas.se/sidor/alings%E5s-siffror.pdf  040401 
4 http://www.regionfakta.com/gotaland/index.htm  040401 
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består av fyra grundbultar som tillsammans ska bidra till en fortsatt positiv 
utveckling för Alingsås. Dessa fyra är:5 

• Boende  

”Alingsås ska vara ett attraktivt, trivsamt och tryggt alternativ i regionen att bo i. 

Kommunen ska ha en aktiv och flexibel nivå på den fysiska planeringen. 

Kommunens planering ska ge förutsättningar för ett varierat och spännande 
bostadsutbud. 

Kretsloppstänkande ska prägla all samhällsplanering. 

Bostadsbyggandet ska vara störst i staden Alingsås. 

Kommunen ska aktivt ta vara på frivilliginsatser och utveckla det naturliga 
sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle. 

Alingsås skall vara trivsamt, tryggt och utvecklande för barn och ungdomar.” 

• Näringsliv 

”Alingsås ska vara attraktivt för företag att växa och verka i. 

Alingsås ska ha en oförändrat hög självförsörjningsgrad vad gäller 
sysselsättning. 

Kommunen ska genom lokal och regional samverkan skapa förutsättningar för 
utveckling av befintliga företag och för nyetableringar. 

I Alingsås ska det finnas tillgång till mark och lokaler för näringslivets 
utveckling i de tre kommundelarna.” 

                                                            
5 http://www.alingsas.se/index.htm  040401 
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• Infrastruktur 

”Alingsås ska ha en tillgänglig och attraktiv infrastruktur. 

Kommunikationsstråken Västra Stambanan, E20, blivande Rv 42 och Landvetters 
flygplats skall utgöra planeringsgrunden i trafikstrukturen. 

Alingsås ska ha en god kollektivtrafik som möjliggör ett miljöanpassat resande i 
Alingsås och i regionen. 

Alingsås ska ha en väl utvecklad IT-struktur.” 

• Utbildning 

”Alingsås ska vara en attraktiv utbildningsstad. 

Alingsås ska erbjuda en attraktiv utbildning i regionen. 

Kommunen ska verka för att högskoleutbildning finns i Alingsås. 

Utbildning på gymnasie- och högre nivå planeras i samverkan med näringslivet 
och ökad integration av skola/näringsliv eftersträvas.” 

3.2 Infrastruktur 
Alingsås främsta kommunikationsstråk följer Säveåns dalgång med både västra 
stambanan och E20. Båda förbinder Göteborg med Stockholm.  

E20 är i riktning mot Göteborg fyrfältsväg och efterhand motorväg, medan den i 
riktning mot Stockholm är vanlig väg med två körfält och utan planskilda korsningar. 
Väg 180 förbinder Alingsås med Borås, som ligger ca 4 mil bort, samt Alingsås med 
Trollhättan (via väg 180 och riksväg 42) som ligger ca 6 mil från Alingsås.  

Mellan Alingsås och Göteborg går daglig pendeltågstrafik. Restiden är ca 40 min. 
Dessutom stannar tågen mellan Stockholm och Göteborg i Alingsås med en restid på 
ca 2 h 40 min till Stockholm respektive 30 min till Göteborg.  

Till Landvetters flygplats tar det ca 40 min med bil där både in- och utrikes- trafik 
finns.  

För framtiden planeras bland annat motorväg hela vägen mellan Alingsås och 
Göteborg, dessutom kommer riksväg 42 mellan Borås och Trollhättan, som idag går 
via Vårgårda, att genom namnbyte med väg 180 i stället gå via Alingsås. För E20 i 
riktning mot Stockholm kommer en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder att 
genomföras. Även för Västra stambanan finns det planer för en utbyggnad från 
dagens två spår till tre eller fyra spår mellan Floda och Aspen i Lerums kommun. 
Detta för att öka kapaciteten på den hårt trafikerade järnvägsbanan och för att kunna 
köra tätare pendeltågstrafik. Man planerar också i samband med byggandet av det 
nya området vid Stadsskogen i den sydvästra delen av Alingsås att bygga en ny 
pendeltågsstation för att tillgodose behovet av kommunikationer som 
befolkningsökningen i området kommer att skapa.   
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Den lokala kollektivtrafiken består av busslinjer inom staden. Gång och cykelvägar 
är väl utbyggda vilket gör det snabbt och smidigt att ta sig fram med cykel då staden 
inte är stor till ytan. Även vägnätet är tillfredsställande för dagens behov med bland 
annat ett antal genomfartsleder runt stadens centrala delar.  

 

 Avstånd Bil Tåg Buss 
Göteborg 46 km ca 30 min ca 40 min ca 40 min 
Lerum 27 km ca 20 min ca 20 min   
Borås 39 km ca 30 min   ca 44 min 
Trollhättan 58 km ca 45 min   ca 75 min 
Skövde 110 km ca 75 min ca 60 min   
Landvetter flygplats 41 km ca 40 min     

 

3.3  Sysselsättning 
Från att ha varit starkt präglat av textilindustrin har Alingsås idag ett relativt 
differentierat näringsliv till största delen bestående av småföretag. I Alingsås tätort 
finns det över 700 olika arbetsplatser varav ca 70 är inom den kommunala 
verksamheten. Av dessa arbetsplatser är ca 500 små företag med färre än 10 anställda 
och drygt 120 företag med mellan 10 och 100 anställda. 

 

Sysselsättningsstruktur 2001
Vård och omsorg

Handel och
kommunikationer
Tillverkningsindustri

Finansiella och
företagstjänster
Utbildning och forskning

Personliga tjänster

Bygg

Offentlig verksamhet

Jord och skog

Ö  
Diagrammet visar andelen sysselsatta inom de olika verksamhetsgrenarna i kommunen 

 

I kommunen finns det 10 företag med fler än 100 anställda.  
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Några av de största arbetsgivarna i kommunen är6: 

  Anställda 

• Kommunen  3200 

• Lasarettet 530 

• Tvätteriet 265 

• Luna AB 280 

• Licentia 250 

• Primärvården 200 

• ABB Kabeldon 180 

• Posten IT 150 

• Turnils 140 

Som man kan se står den offentliga sektorn för en stor del av arbetstillfällena på 
orten. Den står för ca 25 % av sysselsättningen. En nästan lika stor andel utgör 
sysselsättningen inom handel och kommunikationer. I övrigt utgörs arbetsmarknaden 
av traditionella sysselsättningsgrenar såsom tillverkningsindustri, byggverksamheter 
och tjänster av olika slag.  

Många i kommunen arbetar också utanför orten. År 2001 var det ca 5800 personer 
som hade sitt arbete i en annan kommun. Samma år uppgick inpendlingen till ca 
3600 personer vilket ger ett pendlingsnetto på -2200 personer. Under senare år har 
pendlingen med grannkommunerna ökat. Det är i första hand till Göteborg som 
pendlingen sker men också till Vårgårda, Lerum, Borås och Trollhättan. Det största 
antalet inpendlare kommer främst från Vårgårda, Lerum och Göteborg.  

3.3.1 Arbetslöshet 

Arbetslöshet är en viktig faktor för en fastighetsmarknad. Hög arbetslöshet ger 
negativa signaler om att företagen går dåligt medan däremot låg arbetslöshet ger 
goda signaler och gör att folk och invånare får en mer positiv attityd till orten.  

Den totala arbetslösheten (inkl. arbetsmarknadspolitiska åtgärder) var i februari 2004 
ca 5,2 % i kommunen7. Det ligger strax under riksgenomsnittet på 6,0 %8. 
Kommunen följer ganska väl sysselsättningsutvecklingen i riket. Från 1995 till 2002 
minskade arbetslösheten med mer än hälften för att under 2003 öka igen.  

 

3.4 Befolkning 
Befolkningsstruktur och förändringar på en ort kan ge goda indikationer om 
utvecklingen och attraktiviteten för orten. En ökning av befolkningen ses ofta som 
                                                            
6 http://www.alingsas.se/sidor/alings%E5s-siffror.pdf  040407 
7 http://www.regionfakta.com/gotaland/index.htm  040407 
8 http://www.scb.se/  040407 
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positiv för fastighetsmarknaden medan en minskande befolkningsutveckling visar på 
avfolkning och därmed att orten inte är attraktiv. 

Alingsås tätort hade vid årsskiftet 2000/2001 en befolkning på 22 3619. Den största 
delen av befolkningen bor i områdena Noltorp, Ängabo och Nolby.  
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Ungefärligt antal invånare fördelat efter stadsdel 

 

Den största åldersklassen är 30-49 åringar, ofta bestående av barnfamiljer, men även 
andelen äldre är förhållandevis hög.  

Befolkningen har för Alingsås stigit markant under senare år. Från 1993 till 2003 
steg befolkningen med 1038 personer i tätorten. De stadsdelar som ökat mest är 
Sörhaga och Stadsskogen där också en stor del av den yngre befolkningen bor. 
Flyttningsnettot var positivt i åldrarna 0-19 och 30-59 år det vill säga barnfamiljer 
medan det var negativt för 20-24 åringar vilket kan tänkas bero på flytt för 
högskolestudier.  
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9 http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2003M00/mi0810dia1.xls  040407 
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3.4.1 Utbildning 

Det är av stor vikt för en ort att kunna erbjuda goda utbildningsmöjligheter. Senare år 
har visat att de orter med universitets eller högskoleutbildningar är de som har störst 
tillväxt i landet. Orter utan möjlighet till vidareutbildning får allt svårare att behålla 
unga som vill studera samt attrahera kunskapsintensiva företag att etablera sig på 
orten. 

I jämförelse med riket har Alingsås befolkning en utbildningsnivå i paritet med 
övriga landet. Andelen med eftergymnasial utbildning kortare än tre år är ca 14 % i 
kommunen och är så även i riket. Andelen med eftergymnasial utbildning på minst 
tre år är 16 % vilket ligger något under riksgenomsnittet på 18 %.10 Den yngre 
generationen verkar dock ha en annan attityd till utbildning om man studerar 
statistiken. De senaste åren har antalet som påbörjar studier på högskola eller 
universitet inom tre år ökat kraftigt. För de som tog studenten 99/00 i Alingsås ligger 
siffran på 41,9 % vilket är ca 1 % över länssnittet.11    

Utbudet av eftergymnasiala utbildningar är låg i Alingsås. Det finns dock möjlighet 
att läsa ett antal högskolekurser samt två program som på distans är kopplade till 
högskolor och universitet på andra orter. Utvecklingen är dock god och kommunen 
jobbar hårt för att utveckla utbudet och marknadsföra distansutbildningarna.  

Dessutom finns det vid Hjälmared en folkhögskola som erbjuder utbildningar inom 
olika områden, bl a bibellinje, idrott o friskvård och media o informationslinje.  

Alingsås läge gör att möjlighet finns att kunna pendla till andra högskoleorter som t 
ex Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan.  

. 

3.4.2 Inkomst 

Medelinkomsten är en viktig faktor att studera. Den visar vilken köpkraft invånarna 
har, bland annat vad avser bostäder. Ökad inkomst leder också till ökad konsumtion 
av tjänstesektorns utbud vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för tjänsteföretagen 
med möjlig expansion som följd.  

Medelinkomsten 2001-12-31 i Alingsås kommun uppgick till 191 554 kronor för 
personer som var 20 år eller äldre. Detta var strax under riksgenomsnittet, 194 031 
kronor, men något mer än för Västra Götalands län, 189 538 kronor.12 Även andelen 
personer som betalar förmögenhetsskatt ligger strax under riksgenomsnittet.  

3.5 Omvärlden 
Syftet med en omvärldsanalys är att plocka fram och redovisa nationella faktorer 
som påverkar utvecklingen på fastighetsmarknaden. Dessa är t ex inflation, 

                                                            
10 http://www.scb.se/statistik/UF/UF0506/2004A01/uf0506tab2_040101.xls  040413 
11 http://www.regionfakta.com/gotaland/index.htm  040413 
12 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____28017.asp  040420 
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räntenivåer, konjunktur och politiska beslut som kan vara direkt eller indirekt 
påverkande. 

3.5.1 Allmänna ekonomiska läget 

Sverige har under ett par år befunnit sig i en lågkonjunktur liksom en stor del av 
världen i övrigt. Exporten har varit dålig då bl a den amerikanska dollarn har tappat i 
värde mot den svenska kronan. Företagens betalning i dollar blir inte lika mycket 
värd samtidigt som de svenska produkterna blir alldeles för dyra att exportera. 
Handel och näringsliv har fått en dålig tillväxt vilket har lett till en ökning av 
arbetslösheten i riket.  

Konjunkturläget väntas det närmaste året vara i stort sett oförändrad med endast en 
svag ökning i tillväxten. Efterhand väntas hushållens konsumtion växa något till följd 
av låga räntor och den uppgång som skett i aktie- och fastighetspriserna. Tillväxten 
väntas uppgå till 2,5 procent i år och 2,6 procent 200513.  

3.5.1.1 Ränta 

För att stimulera tillväxten använder riksbanken sig av räntesänkningar för att öka 
investeringarna på marknaden. I skrivande stund är riksbankens viktigaste styrränta, 
reporäntan, 2,0 %14, vilket är en ovanligt låg nivå. Detta styr till vilken ränta 
bankerna får låna pengar och medför därmed även att bankernas utlåningsräntor till 
allmänheten sjunker i samma takt. Enligt bankernas prognoser väntas inte räntorna 
stiga nämnvärt förrän konjunkturen får en större uppgång. En gissning utifrån 
bankanalytikers samlade bedömning är att räntan om 2-3 år har stigit med ca 2 %.   

3.5.1.2 Inflation 

Inflationen, d v s prisutvecklingen i landet, är liksom räntorna på en låg nivå. Förra 
året var inflationen 1 % medan den i år väntas bli endast 0,2 % enligt riksbankens 
bedömning. Riksbanken har som mål att hålla inflationen på en fortsatt låg nivå 
(under 2,0 %) för att skapa stabilitet och minska osäkerheten för privatpersoner och 
företag. En minskad osäkerhet gör att det blir lättare att planera och genomföra 
investeringar, vilket i sin tur skapar tillväxt.  

3.5.1.3 Arbetsmarknad 

Sysselsättningen har under de senaste åren sjunkit stadigt efter att ha haft en topp 
2001 på drygt 75,5 %15 och ligger nu på ca 73,5 %.  

Arbetslösheten ligger idag på 6,0 % och väntas inte minska förrän 2005 trots en 
väntad förbättring av konjunkturen. En förklaring till att konjunkturen kan stiga men 
inte sysselsättningen kan vara att produktiviteten i bolagen blivit bättre. Modernare 
teknik gör att företagen kan producera mer utan att nyanställa, vilket i sin tur leder 

                                                            
13 http://www.konj.se/5.d90453fb3bf7afee7fff6381.html  040420   
14 http://www.riksbanken.se/  040420 
15 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23314.asp  040420 
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till lägre löneökningar. Sammantaget har följden blivit att tillväxten ökar, men med 
en låg inflationstakt och låga räntor. 

3.5.1.4 Skatter och regler 

Politiska beslut som kan påverka fastighetsmarknaden är framförallt beslut som rör 
skatter och då främst fastighetsskatten. Några nya beslut om denna har dock inte 
tagits. Beslut om bidrag och subventioner som skulle kunna få fart på byggandet i 
landet påverkar marknaden. Den nuvarande regeringen har visat ytterst få intentioner 
på att införa sådana bidrag eller subventioner, även om det nyligen har införts s k 
ROT-avdrag för renovering och tillbyggnader. Detta är ändå inget som löser 
bostadsbristen eftersom det inte ger någon direkt nyproduktion av bostäder.  
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3.6  Fastighetsmarknaden 
Fastighetsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan. Utbudet bestäms av tillgången 
på bostäder, det vill säga vakans i hyresrätter, antal hus till försäljning och hur stor 
nyproduktionen är.  

 

Skiss över påverkande faktorer 

 

Efterfrågan beror på hur många bostadssökande inom respektive delmarknader. Hur 
stort intresset är för att söka bostad beror då på de ovan redovisade faktorerna som t 
ex läge, sysselsättnings-, inkomst-, hushålls- och boendekostnadsutveckling. 
Fastighetsmarknaden kännetecknas av en ”tröghet” då en starkt ökad efterfrågan inte 
direkt kan tillgodoses eftersom bostadsbyggnadsprocessen tar lång tid. Istället 
renderar en ökad efterfrågan att fastighetspriserna stiger.  

3.6.1 Utbud och efterfrågan 

Bostadsbristen har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren och har även gjort det i 
Alingsås. Bristen är påtaglig på alla typer av bostäder och då framförallt på 
hyresrätter. I allmännyttan står ca 5 000 personer i kö för att få en lägenhet, varav ca 
500 är aktivt sökande.16  Bostadstrycket ökar då för alla slags bostäder på orten.  

Bostadsbeståndet består av ca 11 000 hushåll varav drygt hälften är småhus 
(friliggande villor, radhus och kedjehus). Resten av beståndet är fördelat på ca 35 % 
hyresrätter och 10 % bostadsrätter.   

 

                                                            
16 http://www.alingsas.se/plan&bygg/pdf/bostadsprogram%202004-2006.pdf  040415 
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Boendeformer i Alingsås tätort
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Bostadsrätt

 
Ungefärlig fördelning av boendeformerna i Alingsås tätort 

 

Fastighetsmarknaden i Alingsås upplevde liksom övriga Sverige en kraftig nedgång 
under början av 90-talet. Prisutvecklingen fick inte ordentlig fart förrän 1997 då 
Sveriges ekonomi börjat stabilisera sig och allmänheten fått en bättre framtidstro. 
Från 1997 till 2001 ökade priserna i en relativt snabb takt och därefter har 
prisutvecklingen accelererat ytterligare.  

Efterfrågan av småhus på orten är idag mycket hög och utbudet kan inte tillgodose 
detta. På grund av detta ökar istället priserna. Från april 2003 till april 2004 ökade 
huspriserna i riket med ca 7 % medan det i Alingsås kommun ökade med hela 17 %17 
vilket är bland de största ökningarna i landet. Från 1996 till slutet av 2003 har 
priserna stigit med drygt 85 % från en relativt låg nivå. I riket är samma siffra 75 
%18. 

Medelpriset för en villa inom perioden oktober 2003 till mars 2004 var 1 339 000 kr i 
Alingsås kommun19. Det är något högre än riket men lägre än många kommuner i 
Göteborgsregionen.  

Ett annat nyckeltal som brukar användas vid jämförelse av fastighetspriser är K/T 
(köpeskilling/taxeringsvärde). För Alingsås kommun ligger detta på 1,75 för det 
senaste halvåret. Jämför man detta med värdet för ett år sedan (1,49) ser man att från 
ha legat under rikssnittet förra året (1,53) så ligger man nu över rikssnittet för i år 
(1,64)20. Av detta kan man utläsa att prisutvecklingen har varit mycket högre i 
Alingsås än riket i övrigt under det senaste året.  

 

                                                            
17 http://fastighetsbarometern.lantmateriet.se/fbindex.htm 040415 
18 http://fastighetsbarometern.lantmateriet.se/kommentarer_analyser/Prisutveckling_1996_2003.pdf  
040415 
19 http://fastighetsbarometern.lantmateriet.se/fbindex.htm  040415 
20 http://fastighetsbarometern.lantmateriet.se/fbindex.htm  040416 



 SWOT-analys av Alingsås småhusmarknad 
 

 15

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Medelprisutvecklingen för småhus i Alingsås kommun 1996-200421 

 

Bristen har medfört att det blir en mycket hård konkurrens vid 
fastighetsförsäljningarna av småhus och de leder nästan uteslutande till att 
budgivning uppstår. Det är inget ovanligt att det är uppemot 50-60 intressenter på ett 
populärt objekt. Det är ingen större skillnad i popularitet mellan olika områden inom 
orten men det som kan sägas är att områden med närhet till centrum, 
kommunikationer och vatten har en något högre prisnivå än övriga. T ex på dessa 
områden är Kullingsberg, Sörhaga och Lövekulle. Områden som också har en något 
högre prisnivå, men som ligger utanför tätorten är Västra Bodarna och Norsesund 
som båda har pendeltågsstationer och ligger sjönära.  

En förklaring till bostadsbristen är att bostadsbyggandet i kommunen, liksom i övriga 
landet, har varit mycket begränsat under 90-talet. Mellan 1995 och 2001 
färdigställdes det 31 till 86 bostäder per år. Under 80-talet understeg det sällan 150 
nya bostäder per år, med en topp år 1990 då det färdigställdes 363 stycken.  

Med kommunens ”vision 2010” om byggandet av 1000 nya bostäder fram till 2005 
ser det dock aningen ljusare ut. År 2002 färdigställdes till exempel 177 bostäder 
varav 48 av dessa är småhus och ännu mer är på planeringsstadiet inför de 
kommande åren. I visionen anges att nybebyggelsen ska vara av varierat slag. 

Byggandet sker främst i Alingsås tätort där efterfrågan är störst och då främst i 
sydväst med det nya området vid Stadsskogen och Lövekulle som det största 
projektet. Bolltorps Trädgårdsstad är ett annat stort projekt med över 200 nya 
bostäder som delvis är färdigställda. Även i centrum är det planerat för fler bostäder. 
22  

Vidare byggs det även på enstaka tomter runt om i kommunen av privata byggherrar. 
Kommunen försöker tillgodose detta genom att bjuda ut kommunala tomter till 
                                                            
21 http://fastighetsbarometern.lantmateriet.se/kommentarer_analyser/Prisutveckling_1996_2003.pdf  
040422 
22 Se karta A och bilaga A 
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försäljning där fördelningen sker genom kommunens tomtkö. Kommunen ger även 
möjlighet att genom exploateringsavtal med större byggherrar avtala att en viss andel 
av de färdigbyggda bostäderna ska förmedlas genom tomtkön.  

Nybyggandet består främst av bostadsrätter och småhus. Det beror främst på att det 
är mer lönsamt än att bygga hyresrätter då det är allt för svårt att kunna hitta en 
lönsamhet i det.  

Något som har märkts under den senaste tiden är att nybyggandet i Alingsås inte 
mättat efterfrågan utan istället fått priserna att öka på det befintliga bostadsbeståndet. 
Det ger en god reklam åt orten och ökar således attraktiviteten att bo i orten. 
Husspekulanter har mycket svårt att idag hitta passande bostäder vilket gör att de 
jämför priserna för befintliga bostäder med priserna för nybyggda, vilket i sin tur 
tenderar till att dra upp priset för det befintliga bostadsbeståndet då prisskillnaden 
tidigare varit ganska stor. Bristen på bostäder är stor och de nybyggda bostäderna 
kan inte mätta den stora efterfrågan.  
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4 SWOT-analys 
 

4.1 Styrkor 
Den främsta anledningen till att Alingsås fastighetsmarknad har ökat i popularitet de 
senaste åren är närheten till Göteborg. Kommunen ses som en del av 
Göteborgsregionen och det finns bra kommunikationer som gör att man kan bo i 
Alingsås och jobba i Göteborg. Pendeltågstrafiken har funnits under många år vilket 
har gjort att Alingsås har etablerat sig som en ort inom pendelavstånd i göteborgarnas 
ögon.  

Staden ligger centralt beläget i Västra Götaland mellan de fyra regionerna Fyrstad, 
Skaraborg, Göteborg och Sjuhärad med möjlighet för pendling till alla regionerna.  

Alingsås läge längs med Europaväg 20 och Västra Stambanan gör möjligheterna till 
arbetspendling och logistik mycket goda.   

Prisläget på småhus i Alingsås ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med 
Göteborg och dess närmaste kranskommuner vilket är en stor konkurrensfördel då 
många av de som flyttar till kommunen kommer just från Göteborg.  

En annan bidragande orsak till att många söker sig till Alingsås är att orten inte har 
en förortskaraktär utan är en egen centralort med ett tydligt centrum, men fortfarande 
med närheten till Göteborg.  

Det är ”mysigt” i Alingsås. Staden har ett rykte om sig att vara en charmig caféstad 
med ett trevligt centrum och fin gammal träbebyggelse. Jämfört med större städer är 
det lugnt, gott om rekreationsområden och trevliga omgivningar. Enligt en analys 
gjord 2002 av konsultföretaget Kairos Future var detta viktiga faktorer till varför folk 
i åldern 25-64 valde att flytta till en viss ort23.   

Man har en relativt god arbetsmarknad med ett differentierat näringsliv vilket gör att 
orten inte blir lika sårbar vid en konjunkturnedgång inom en viss sektor. Man har 
också en ganska stark handel i Alingsås med ett positivt handelsnetto då många från 
kranskommunerna kommer till staden för sina inköp.  

Alingsås kommun har en stark framåtanda och gör mycket reklam för staden i ett 
försök att locka till sig fler invånare vilket skapar en positiv bild av kommunen. Man 
har också en offensiv vision, ”Vision 2010”, med mål att det år 2010 ska finnas 
40 000 invånare i kommunen.  

                                                            
23 http://www.kairosfuture.se/upload/pdf/Kommunbarometer_sum.pdf  000423 
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4.2 Svagheter 
Som nämnts ovan har Alingsås svårt att behålla och locka till sig yngre invånare. 
Orsaker bakom detta är bland annat avsaknaden av en riktig högskola på orten. 
Visserligen har man ett visst samarbete med några högskolor på andra orter med 
distansutbildningar bland annat, men utbudet av eftergymnasiala utbildningar är som 
helhet ganska litet. Efter gymnasieexamen väljer många av dem som vill studera 
vidare att i stället söka sig till annan ort. Det blir då extra jobb för kommunen att på 
nytt locka till sig utflyttarna efter deras högskolestudier, speciellt i Alingsås fall då 
andelen kunskapsintensiva arbetstillfällen är få på orten. Med andra ord blir det 
också svårt för nya företag som kräver välutbildad personal att etablera dig på orten 
då den typen av företag oftast väljer en lokalisering nära något utbildningscentra.  

Trots det charmiga i att vara en liten mysig småstad innebär det också ett relativt 
begränsat utbud av varor, tjänster och nöjen. Detta kan vara en annan orsak till att det 
kan vara svårt att behålla yngre personer som gärna flyttar till större orter med ett 
rikare utbud av nöjen och dylikt.  

Infrastrukturen är underdimensionerad och då framförallt för bilkommunikation i 
andra riktningar än mot Göteborg. Både länsväg 180 mot Borås och europaväg 20 
mot Stockholm är i dåligt skick med brister i trafiksäkerheten. Otryggheten kan 
medföra att en del avstår från pendling åt dessa håll.  

Allt sedan den stora konjunkturnedgången i början av 1990-talet har Alingsås 
kommun brottats med sin ekonomi. Man har tvingats till stora besparingar, vilket 
också har gjort att kommunen har haft ett positivt resultat under några år, men som 
också har inneburit stora nedskärningar för bland annat skola och barnomsorg. Detta 
är dock inte något unikt för Alingsås utan liknande situationer går att finna i de flesta 
av landets kommuner.  

4.3 Möjligheter 
Alingsås kommuns offensiva satsning på nybyggnation för skapandet av nya 
attraktiva boenden är en mycket viktig satsning för kommunens framtida utveckling. 
Det ger en god reklam för orten samtidigt som det blir en bra omsättning på boenden. 
Genom att erbjuda nya attraktiva bostäder, som t ex nya bostadsrätter som framförallt 
riktar sig till den äldre målgruppen, frigörs i många fall deras gamla boenden för 
exempelvis inflyttande barnfamiljer.  

Näringslivet söker sig i allt högre grad dit folk vill bo. Innan valde folk att flytta dit 
arbetstillfällena fanns. Därför är det mycket viktigt med en god planering för 
skapandet av trivsamma boendemiljöer där Alingsås ligger mycket bra till genom att 
med vision 2010 ha en bra grund i planeringen.  

Näringslivets utveckling har också medtagits i visionen där mark och lokaler ska 
kunna erbjudas för näringslivets utveckling.   

Att näringslivet söker sig dit folk vill bo gör också att det blir en positiv trend. Detta 
kan i sin tur attrahera nya invånare.  
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Satsningen på det nya Campus Alingsås med eftergymnasiala utbildningar är i helt 
rätt riktning om man ska kunna behålla den yngre befolkningen samt attrahera fler 
personer till orten. Dessutom skulle mera högskoleutbildningar kunna locka till sig 
fler kunskapsintensiva företag som vill etablera sig nära kunskapskällan.  

Närheten till Göteborg är som nämnts tidigare en stor orsak till den positiva 
utveckling som Alingsås fastighetsmarknad har genomgått under senare år. För 
ytterligare förbättring av kommunikationerna planeras utbyggnad till motorväg på 
sträckan Alingsås – Tollered vilket ger motorväg hela vägen mellan Alingsås och 
Göteborg. Ett nytt motorvägsmot kan då också komma att byggas i den sydvästra 
delen av tätorten. Dessutom planeras i samband med utbyggnaden av området vid 
Stadsskogen en ny pendeltågsstation vilket starkt förbättrar kommunikationerna för 
de boende i området.   

Fortsatt profilering av Alingsås som den trivsamma caféstaden, som har hjälpt till att 
skapa en positiv bild av orten och kommunen, ger en fortsatt hög attrahering av nya 
invånare.  

Om inflyttade personer trivs och talar väl om staden för sina bekanta finns en 
möjlighet att även de blir intresserade av att flytta till Alingsås. Nöjda invånare är 
den bästa reklamen för kommunen.  

4.4 Hot 
Hot för ortens utveckling som skulle tänkas uppstå på det lokala planet är främst 
kommunikationer som förblir outbyggda så de inte svarar mot det nya 
befolkningsunderlaget. Bra infrastruktur är av stor vikt för att skapa god service åt 
exempelvis de nya områdena ute vid Stadsskogen och Lövekulle. Kommunikationer 
är också av stor betydelse för nya företag som kan tänkas vilja etablera sig på orten.  

Det är ett hot för framtiden om trenden håller i sig att många yngre fortsätter lämna 
staden på grund av det bristande utbudet och utbildningsmöjligheter.  

Handelssektorn är av stor vikt för Alingsås och en stor nedgång i den skulle påverka 
orten mycket negativt. Konkurrensen mellan orter har ökat de senaste åren, 
framförallt på grund av utbyggnaden av externa köpcentrum. Ett sådant är planerat 
att byggas i Partille utmed E 20 utanför Göteborg. Risken är att många av pendlarna 
väljer att göra sina inköp där i stället för på hemmaplan i Alingsås. Ett exempel på 
hur en orts handel kan drabbas när ett externt köpcentrum byggs är Vänersborg, en 
stad av ungefär samma storlek som Alingsås, vars handel kraftigt reducerades vid 
utbyggandet av Överby köpcentrum i Trollhättan.  

När befolkningen blir allt äldre kan det leda till att den kommunala ekonomin 
försämras. Alingsås är extra sårbart då en relativt stor del av befolkningen består av 
äldre.  

En försämrad konjunktur i landet med sämre arbetsmarknad som följd skulle 
medföra en minskad efterfrågan på fastigheter då det kan tendera till en ökad 
privatekonomisk osäkerhet. Färre skulle våga investera sina pengar i t ex ett husköp.  
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Den låga räntenivån de senaste åren är en stor faktor till de stigande 
fastighetspriserna. När konjunkturen vänder uppåt kommer det sannolikt att medföra 
höjningar av räntan. Boendekostnaderna kommer då troligen öka och man kommer 
inte ha råd att låna lika mycket pengar för ett husköp. Detta kan rendera i lägre 
efterfrågan och därmed lägre priser.     
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5 Slutsatser 
Genom vår samlade bedömning finner vi att Alingsås har en relativt ljus framtid med 
avseende på småhusmarknaden. Orten har många starka konkurrensfördelar jämfört 
med andra orter och då även mot andra kommuner inom Göteborgsregionen.  

Visserligen ligger Alingsås något längre från Göteborg än många av dess förorter, 
men man har också en styrka i att inte vara en förort utan en egen stad och centralort. 
Dessutom är pendlingsmöjligheterna mot Göteborg goda vilket gör att avståndet 
minskar i betydelse. Närheten till Göteborg och pendlingsmöjligheterna är några av 
de mest prispåverkande faktorerna på småhus för Alingsås del. 

Huspriserna är fortfarande på en lägre nivå än i Göteborgsområdet vilket gör att 
många ser Alingsås som ett bra alternativ jämfört med dyrare boenden i Göteborg.  

Kommunen har satsat på marknadsföring av staden som ett bra ställe att leva på 
samtidigt som det har skrivits en del artiklar, främst i Göteborgs-Posten, om Alingsås 
under senare tid. Detta har medfört att en positiv bild av staden har skapats. Det är 
viktigt med en fortsättning av marknadsföringen för att upprätthålla en gynnsam 
utveckling av småhusmarknaden.  

En stigande ränta skulle troligen medföra att prisstegringen på småhus mattas av då 
det blir dyrare att låna pengar, men så länge inte bostadsbyggandet kommer igång på 
allvar kommer det även fortsättningsvis råda bostadsbrist i regionen och därmed 
kommer trycket på bostäder i Alingsås vara fortsatt högt.  
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BOSTADSPROGRAM FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2001 
 
6 Vision 2010 
Kommunfullmäktige i Alingsås har lagt en framtidsbild, en vision, bl a som en princip för 
samhällsplaneringen fram till 2010. Visionen lyder: 
 

Alingsås är den trivsamma trästaden med en levande landsbygd, vars 
läge i  
regionen ger småstadens fördelar och storstadens möjligheter. 

 
Kommunen satsar på kunskap och tillväxt i en unik miljö och har 40 000  
invånare år 2010. 
 

Visionen har sedan brutits ner i fyra strategiska genomförandedelar: näringslivsutveckling, 
bostadsbyggande, infrastruktursatsningar samt satsning på utbildning. 
 
7 Bostadspolicy 
Kommunens bostadspolicy anger att bostadsplaneringen skall vara aktionsinriktad. Det innebär att 
planeringen bör fokusera på konkret utbud av bostäder. En objektskatalog tas fram, vilken skall bygga 
på fysiska översiktsplaner. Kommande bostadsprojekt skall hittas inom fem utpekade bostadsformer, 
vilka samtliga skall vara planerade för en långsiktig hållbarhet. Dessa är: 
 

 
• Strandnära boende 
• Innerstadsboende 
• Lågbudgetboende 
• Trädgårdsstadsboende 
• Boende på landet 

 
 
Ett bostadsprogram skall varje år samla ihop planeringen till ett åtgärdsbeslut i kommunstyrelsen. 
Programmet skall innehålla beskrivning av föregående och innevarande års bostadsbyggande, 
inriktning av årets program, tabell över bostadsprojekt för de kommande tre åren samt handlingsplan 
för respektive projekt. 

 
Bostadsprogrammet skall samtidigt ingå i en större helhet, där en sammanhållen strategi för 
utveckling kan skapas. Det gäller planering för näringslivsutveckling, servicekvalitet och 
marknadsföring. Bostadsprogrammet skall även vara en grund för annan kommunal planering, som 
befolkningsprognos och detaljplaneprogram. Dessutom får bostadsutbyggnaden följdverkningar för de 
kommunala verksamheterna som barnomsorg, utbildning, miljö, teknisk infrastruktur, m m. 
 

8 Om bostadsplaneringen 

8.1.1.1.1.1 I Bostadsprogrammet redovisas det behov av nya bostäder som 
kommunen bedömer behöver skapas under planperioden. De områden 
som i tabell och beskrivning redovisas för bostadsändamål är, framför 
allt i den senare delen av perioden, osäkra. För ett flertal ska 
lämpligheten att bebygga området med bostäder först prövas i 
detaljplan, i flera fall även i översiktsplan. 

 
Norra Stadsskogen är kommunens stora utbyggnadsområde under kommande 10-årsperiod. Här kan 
rymmas bort emot 800 bostäder; ägande-, bostads- och hyresrätter i blandad arkitektur. Boendet kan 
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ses som ytterligare en bostadsform utöver de som finns i bostadspolicyn och kan kallas ”naturnära 
stadsboende”. Även planeringsmetoden skiljer sig något från den vanliga eftersom ett partnerskap har 
bildats för tidig dialog mellan kommunen och olika exploatörer och förvaltare.  
 

8.2 Bostadssituationen Alingsås 
Bostadsbristen har under de senaste åren ökat dramatiskt i Sverige. Enligt Boverkets indikatorer 
prognostiseras att antalet byggda bostäder i år är oförändrat jämfört med förra året. Till följd av bland 
annat ökad optimism bland hushållen, stark konjunktur och uppgång i Stockholm bedöms att 
byggandet kommer att öka stadigt under de närmsta åren. 
 
Alingsås kommun är en av de kommuner som har brist på bostäder, i synnerhet bostäder med hyresrätt 
i staden Alingsås. En förklaring till bostadsbristen i Alingsås är att bostadsbyggandet i kommunen har 
varit begränsad under det senaste decenniet. Mellan 1995 och 2001 varierade antalet färdigställda 
lägenheter mellan 31 och 86 nya lägenheter per år. Detta kan jämföras med bostadsbyggandet under 
1980-talet då antalet färdigställda lägenheter inte sällan översteg 150 per år. År 1990 färdigställdes 
hela 363 lägenheter.  
 
Det ser dock ljusare ut för bostadsbyggandet i framtiden. Enligt visionsprojektet 1000 nya bostäder 
ska 1000 nya lägenheter byggas till år 2005. Projektet ser ut att ha goda förutsättningar att lyckas. År 
2002 färdigställdes till exempel 181 lägenheter, 2003 färdigställdes 132 och som framgår av tabellerna 
nedan förväntas byggandet öka de kommande åren.  
 
Kommunen har vidare tagit bristen på bostäder med hyresrätt på allvar. Under år 2003 färdigställdes 
cirka 65 lägenheter med denna upplåtelseform. Kommunen kommer även i fortsättningen att satsa på 
ett brett och varierat bostadsutbud. 
 
Efterfrågan på tomter för egnahemsbebyggelse är fortsatt hög i kommunen. Det gäller framför allt i 
Alingsås tätort, Hjälmared, Norsesund och Lövekulle. Under de närmaste åren planerar kommunen att 
släppa 15-20 tomter per år till försäljning via tomtkön. 
 
Folkmängden i Alingsås kommun var 35 530 personer vid årsskiftet 2003/2004. Befolkningsökningen 
var relativt stor, 203 personer. Ökningen beror framför allt på att flyttningsnettot var positivt. Under 
2003 flyttade totalt 1504 personer till kommunen medan 1254 personer flyttade ut. Alingsås kommun 
fortsätter alltså att vara attraktivt för inflyttare. Den naturliga folkökningen, dvs skillnaden mellan 
antalet födda och döda, var negativ trots att antalet födda ökade dramatiskt (16,7%). Förklaringen till 
detta är att antalet döda ökade i motsvarande omfattning.  
 
Alingsås attraherar främst barnfamiljer. Det visar sig genom att flyttningsnettot är positivt för personer 
i åldersgrupperna 0-18 år och 30-49 år. Detta syns tydligt under 1980-talet och början av 1990-talet. 
Flyttningsnettot i Alingsås var som högst år 1989-1990, som också var tidpunkten för en stor 
”babyboom”.  
 
Antalet barnfamiljer i Alingsås förväntas vara i stort sett oförändrat de närmaste åren. En verkligt 
kraftig ökning av antal barnfamiljer och därigenom ökad inflyttning till Alingsås är att vänta om 10-15 
år på grund av den rådande befolkningsstrukturen i både Alingsås och andra kommuner. En 
förutsättning för att de ska flytta till Alingsås är emellertid att det finns attraktiva bostäder som är 
anpassade efter deras behov. 
 

8.3 Andelen äldre i kommunen ökar. En stor del av människorna i 
åldersgruppen över 80 år är i behov av någon form av stöd 
från samhället. Beräkningar baserat på befolkningsprognosen 
2003 visar att antalet personer i åldersgruppen som är i 
behov av särskilt eller ordinärt boende år 2010 kommer att 
vara 1000 personer. År 2002 var motsvarande antal 925. Det 
behövs således fler platser på serviceboenden i framtiden.  
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Nybyggnation av bostäder genererar rörlighet på bostadsmarknaden. Äldre bostäder av olika 
upplåtelseform frigörs till vilka bland annat ungdomar kan flytta till en rimlig boendekostnad. En 
viktig och ej negligerbar aspekt av nybyggnation är också att den leder till en framtidsanda. Framtids-
andan skapar i sin tur grogrund för idéer och till syvende og sidst ökad tillväxt i kommunen och 
därigenom ökad sysselsättning. 
 

8.4 Bostadsmarknaden i Alingsås 
Under perioden mars 2003 till mars 2004 ökade genomsnittspriset på en villa i 
kommunen med hela 11%, till 1,2 miljoner kronor. Att beakta är dock att priserna 
skiljer sig åt mellan de olika delarna av kommunen. I de centrala delarna av Alingsås 
är priserna i vissa fall dubbelt så stora som i den norra delen av kommunen.  

 

En förklaring till de stigande bostadspriserna kan vara den gynnsamma situationen 
för bostadslån; att fallande bostadsräntor givit lägre boendekostnader.  

 

En annan viktig förklaring kan vara att Alingsås har blivit mer attraktivt för 
husspekulanter från Göteborgsområdet. Då priserna i Göteborg och dess 
kranskommuner stiger söker sig människor längre bort från Göteborg och därmed till 
Alingsås. Dessutom kan den ökade efterfrågan bero på att Alingsås uppmärksammats 
som attraktiv bostadsort i regionen; ortens många fördelar med goda bostadsmiljöer 
och förbindelser med omlandet. Uppmärksamheten kan bland annat tillskrivas 
riktade marknadsföringsåtgärder och evenemang som Ljus i Alingsås. 

 
 

 
 
 

 

 

MAGRA 5:47, och MELLBY 4:74 (Grangatan), två  av kommunens tomter i norra Alingsås som är till 
försäljning för byggande av eget hem. 
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IGÅNGSÄTTNING ÅREN 2004 (beräkning) 2005 – 2007 (planering) 
 

9 Å
R 

10 OBJEKT 11 ANT 
LGH 

12 ANMÄRKNING 

2004 1.   Kv. Skogsstjärnan, Bolltorp 29 Trollängen Bostads AB 
 2a. Kv. Renfanan, Bolltorp 23 Renfanan i Alingsås AB 
 2b. Kv. Misteln, Bolltorp 20 Option, PEAB Elevbyggen 
 2c.  Kv. Rödklövern 2, Bolltorp 10 Tilldelning 
 2d. Småhustomter, Bolltorp 14 Kommunala tomter 
 3.   Kv. Topasen 25 VårgårdaHus 
 4.   Lövekulle etapp 1 samt Skår  10 Privata och kommunala tomter 
 5.   Kullingsberg 8 

12.1.1 Kommunala tomter 
 6.   Arrendegatan 36 

12.1.2 Alingsåshem 
 7.   Kavlås 6 Kommunala tomter/tilldelning 
 8.   Björkäng, Västra Bodarna 6 Privata tomter 
 9.   Kv. Motorbåten, Ängabo 17 

12.1.3 Svenska Phoenix  
 11. Korngatan, Sollebrunn  12 Alingsåshem 
 12. Ingared centrum 10 PEAB 
 13. Kv. Oxen 7 Larico 
 

12.1.4      Strötomter, lägenheter i 
tätorten 

10 
12.1.5 Privata initiativ 

      Strötomter, norra kommundelen 10 Privata och kommunala tomter 
 

12.1.6      Strötomter södra 
kommundelen 

15 
12.1.7 Privata tomter 

  268  
    
2005 2e. Kv Brunkullan, Bolltorp 44 Option Trollängens Bostads AB 
 2f. Kv Styvmorsviolen 20 Option PEAB 
 4.   Lövekulle etapp 1 samt Skår  10 Privata tomter 
 10. Klinten 15 Kommunala tomter 
 12. Ingared centrum 6 PEAB 
 14. Edsås 13 Privata tomter 
 15. Kv. Klockan, V:a Stadskärnan 30 Skanska 
 16. Östlyckan 30 Alingsåshem 
 17. Kv. Hasseln 15 Option Riksbyggen 
 18. Norra Stadsskogen 100 Tilldelning kommunal mark 
 19. Kv. Storken 20 Tommy Byggare 
 20. Kv. Bryggaren och Kämpen 60 Tilldelning kommunal mark 
 21. Kv. Ljuset, Västra stadskärnan 25 Tilldelning kommunal mark 
 22. Lövekulle, etapp 2 30 PEAB 
 23. Hemsjö  15 PEAB 
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 24. Afzelii 28 Tilldelning kommunal mark 
 

12.1.8       Strötomter, lägenheter i 
tätorten 

10 
12.1.9 Privata initiativ 

       Strötomter, norra kommundelen 10 Privata och kommunala tomter 
 

12.1.10      Strötomter södra 
kommundelen 

15 
12.1.11Privata tomter 

  496  
 
2006 4.   Lövekulle etapp 1 samt Skår  10 Privata och kommunala tomter 
 10. Klinten 10 Kommunala tomter 
 15. Kv. Klockan, Västra stadskärnan 30 Skanska 
 18. Norra Stadsskogen  75 Tilldelning kommunal mark 
 20. Kv. Bryggaren och Kämpen 30 Tilldelning kommunal mark 
 21. Kv. Ljuset, Västra stadskärnan 25 Tilldelning kommunal mark 
 25. Västra Kvarnbacken 10 Privat initiativ 
 26. Tegelbruksberget 10 Tilldelning kommunal mark 
 27. Lövekulle, etapp 3 20 Kommunala tomter 
 28. Sörhaga, väst 30 Tilldelning kommunal mark 
 29. Rosendal 10 Privata tomter 
 30. Kv. Jägaren 15 Privat tomt 
 

12.1.12     Strötomter, lägenheter i 
tätorten 

10 
12.1.13Privata initiativ 

      Strötomter, norra kommundelen 10 Privata och kommunala tomter 
 

12.1.14     Strötomter södra 
kommundelen 

15 
12.1.15Privata tomter 

  310  
    
2007 18. Norra Stadsskogen  100 Tilldelning kommunal mark 
 27. Tegelbruksberget 10 Tilldelning kommunal mark 
 29. Rosendal 10 Privata tomter 
 30. Kv. Jägaren 15 Privat tomt 
 31. Ingared Norr 15 NCC 
 32. Kv. Hjulet, Västra stadskärnan 50 Privat initiativ 
 33. Ängabo 2:11 mfl 15 Skanska  
 

12.1.16     Strötomter, lägenheter i 
tätorten 

10 
12.1.17Privata initiativ 

      Strötomter, norra kommundelen 10 Privata och kommunala tomter 
 

12.1.18     Strötomter södra 
kommundelen 

15 
12.1.19Privata tomter 

  250  
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12.2 BESKRIVNING AV OBJEKTEN  

12.3  
1. Kv. Skogsstjärnan, Bolltorp:   
Friliggande småhus i sluttningen mot Enehagen. 
Nära till natur, service, mm. Ca 2 km till centrum. 
I området ryms ca 35 lägenheter totalt, varav 7 
bostäder är färdigställda. Ny exploatör är 
Trollängens bostads AB. Detaljplanen är klar. 

 
 
2 a-f. Bolltorps Trädgårdsstad:   
Ny stadsdel med trädgårdsstaden som förebild på 
Bolltorps ängar. De 10 kvarteren byggs ut 
successivt av olika byggherrar i små, varierade 
etapper. Fem kvarter är bebyggda. Totalt kan 
drygt 200 bostäder rymmas i radhus, 
flerbostadshus och enbostadshus. Även 
upplåtelseformerna blandas mellan äganderätt, 
bostadsrätt och hyresrätt. Utbyggnad planeras 
under åren 2002-2005. Detaljplanerna är klara. 

 

 
3. Kv. Topasen: Grannkvarter till Smaragden i 
södra Eriksberg med 20 par- och radhus samt 14 
småhus. Detaljplan och exploateringsavtal finns. 
Exploatör är VårgårdaHus. Fem av 
småhustomterna har sålts genom kommunens 
tomtkö. Detaljplanen är klar. 
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4. Lövekulle etapp 1 samt Skår: Permanentning 
av befintliga fritidshus samt komplettering med 
nya småhus i naturskönt område vid sjön Mjörn. I 
Lövekulle är det ca 3 – 4 km till centrum. Totalt 
kan 80 nya helårsbostäder rymmas, varav ca 35 är 
fritidshus som permanentas och ca 45 är nya 
småhus. Tomterna är privata eller kommunala. 
Detaljplanen är klar. 
 

 
 
5. Kullingsberg:  Mindre bostadsbebyggelse i det 
populära Kullingsbergsområdet, nära till skola 
och centrum. Områdena ligger dels invid 
Floravägens norra del, dels vid Svedenborgsgatan. 
Sammantaget skapas 8 villatomter till kommunal 
försäljning via tomtkön. Detaljplanen är klar. 
 

 
6. Arrendegatan: Kommunen och Vattenfall har flyttat det kraftledningsstråk som tidigare löpte genom 
bebyggelsen vid Arrendegatan. Ett mindre bostadsområde kan nu komplettera den befintliga bebyggelsen 
på västra Noltorp med ca 35 bostäder i tvåplans flerbostadshus. Kommunägd mark, tilldelning till 
Alingsåshem för uppförande av så kallade Bo Klokhus. Detaljplanen är överklagad. 
 
7. Kavlås: Sex nya småhustomter längs 
Kavlåsvägens sydvästra sida kan bebyggas och 
bilda en naturlig avslutning av områdets befintliga 
bebyggelse. Marken ägs av kommunen. Fyra av 
tomterna kommer att förmedlas via den 
kommunala tomtkön. Detaljplanearbete pågår. 
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8. Björkäng, Västra Bodarna: 13 nya 
friliggande småhus kan uppföras, varav 9 har 
byggts av Alingsås Trähus. Därutöver kan 4 
tomter på privat tomtmark tillkomma. En andra 
detaljplaneetapp för två nya småhus är 
överklagad. Skola och pendeltågstation finns i 
Västra Bodarna. Dagligvaror och annan service 
finns i Alingsås stad, ca 6 km från området. 
Detaljplanen är klar. 
 

 
9. Kv. Motorbåten: Ny bebyggelse – ca 17-20 lägenheter – planeras i Ängabo, kvarteret Motorbåten. 
Detaljplanen är överklagad.  
 
10. Klinten: Två nya områden för villabebyggelse kan skapas i området Klinten. Områdena erbjuder 
närhet till både natur och centrum (knappt 2 km). Kommunen är största markägaren och sammanlagt kan 
25 tomter förmedlas via den kommunala tomtkön. Detaljplanearbete pågår. 
 
11. Sollebrunn, Korngatan: Alingsåshem avser att i Sollebrunn uppföra 12 hyreslägenheter enligt så 
kallat BoKlok koncept. Detaljplanearbete pågår. 
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12. Ingareds centrum: Cirka 16 bostäder, 
troligen i parhusform, vid Ingareds bygata (f d 
Kungsvägen) i centrala Ingared. Detaljplan och 
exploateringsavtal finns. Exploatör är Peab. 
Detaljplanen är klar. 
  

 
 

13. Kv. Oxen: Äldre träbyggnad vid Kungsgatan, mitt i stadskärnan, renoveras och byggs om för att 
kunna rymma fler bostäder. Totalt kommer 12 lägenheter att rymmas i byggnaden. Fastigheten ägs av 
Larico Bygg AB. Detaljplanen är klar. 
 
14. Edsås: Ett mindre bostadsområde med drygt 10 friliggande småhus kan skapas i Edsås. Området 
ligger väster om Ödenäsvägen och har utsikt över sjön Färgen. Marken är privat, likaså initiativet att 
exploatera. Detaljplanearbete pågår.  
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15. Kv. Klockan: Kvarteret utgör tillsammans 
med kv. Ljuset och kv. Hjulet stadsdelen Västra 
Stadskärnan. Området ligger med stadskärnan på 
ena sidan och ett av stadens mest attraktiva park- 
och rekreationsområden på andra. Enligt program 
för detaljplan kan ett kvarter med 
innerstadskaraktär och ca 60 lägenheter kan 
skapas. Kvarteret ägs till största delen av Skanska. 
Detaljplanearbete pågår. 

 
16. Östlyckan: Det nyligen upprustade 
flerfamiljshusområdet Östlyckan, intill 
stadskärnan, kompletteras med en ca 6 våningar 
hög byggnad med 20 nya hyreslägenheter. 
Byggnaden utrustas med hiss för god 
tillgänglighet. Alingsåshem är förvaltare. 
Detaljplanearbete pågår. 

 
17. Kv. Hasseln: Stadsdelen Sörhaga förtätas med ca 15 bostäder i olika hustyper. Kvarteret omges av 
den slingrande Säveån och Nolhaga park på ena sidan. Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på 
markundersökningar. Större delen av marken ägs av kommunen och är tilldelad Riksbyggen. 
Detaljplanearbete pågår. 
 
18. Norra Stadsskogen: Stadens nya större utbyggnadsområde som avses börja byggas efter att de första 
etapperna i Bolltorp färdigställs. Stadsskogen ligger i sydöstra delen av staden, inom tre kilometers från 
Stora Torget. Området utgörs av vacker, kuperad skogsmark som ger möjligheter till spännande 
bostadsbebyggelse. En genomfartsväg ska förbinda området med E20 och Lövekulle-Skår. En bro 
planeras över järnvägen där en lokaltågstation kan byggas i framtiden. Inom området planeras också 
mindre centrumbebyggelse med bland annat kommunal service såsom skola och barnomsorg. Totalt 
uppskattas området kunna rymma upp mot 700 bostäder. Större delen av marken ägs av kommunen. 
Detaljplanearbete pågår. 
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19. Kv. Storken. I kv. Storken finns idag ett antal centrala parkeringsplatser, bostäder samt handels- och 
kontorslokaler. I pågående detaljplanearbete för kvarteret prövas möjligheten till på- och tillbyggnad av 
lokaler och bostäder. Exploatör är Tommy Byggare. Detaljplanearbete pågår. 
 
20. Kv. Bryggaren: Kvarteret är en större, central tomt där det gamla bryggeriet i tegel låg fram till 
början av 1990-talet. Under de senaste tio åren har tomten använts som parkeringsplats. Kvarteret har ett 
närmast unikt läge i stadskärnan. På grund av läget vid Stationsgatan utgör det ett naturligt och centralt 
entréläge till stadskärnan. Samtidigt skulle byggnader på kvarteret utgöra ett blickfång vid mötet med 
Alingsås; Kvarteret ligger invid Västra Stambanan, Grand Hotel, Stadsbiblioteket, Gerdska Ström och 
med stadskärnan i fonden. Utredning pågår om kvarterets framtida utformning som både större 
parkeringsresurs för stadskärnans behov samt annan användning såsom bostäder (ca 60 lägenheter), 
butiker och ev. matvaruaffär.  
 
Kv. Kämpen: Tomten som länge varit obebyggd har tidigare rymt ett badhus. Idag används ytan för 
parkering. Kvarteret ligger intill kv. Bryggaren och omgärdas på två sidor av Lillån. Omkring 30 
lägenheter kan tillkomma, tillsammans med verksamheter i delar av bottenvåningarna. Exploateringen 
förutsätter att befintliga parkeringsplatser ersätts av nya i centrum samt att den tillkommande 
bebyggelsens parkeringsbehov tillgodoses. Parkeringsköp kommer sannolikt att erfordras.  
 
Marken i båda kvarteren ägs av kommunen. Detaljplanearbetet ej påbörjat. 
 
21 Kv. Ljuset: Kvarteret utgör tillsammans med kv. Klockan och kv. Hjulet stadsdelen Västra 
Stadskärnan. Området ligger med stadskärnan på ena sidan och ett av stadens mest attraktiva park- och 
rekreationsområden på andra. Enligt program för detaljplan kan ett kvarter med innerstadskaraktär och ca 
50 lägenheter kan skapas. I en mindre del av kvarteret har Alingsås Energi sin verksamhet. Marken avses 
att tilldelas till en intressent. Detaljplanearbete pågår. (Se illustrationskarta för kv. Klockan och Ljuset, nr 
15.) 
22. Lövekulle etapp 2: Ett grupphusområde med 
ca 30 lägenheter i naturskönt läge söder om 
Lövekullevägen. Området planeras med 
ekologiska förtecken; ett gemensamt teknikhus, 
odlingar, mm. området ligger ca 3 km till 
centrum. Marken är delvis kommunägd. 
Exploaterings- och optionsavtal finns med Peab. 
Detaljplan finns också men med villkoret att ny 
väg skapas genom Stadsskogen.  

 
23. Hemsjö: Gamla Hemsjögården byggs om 
samt delvis nyexploaterad mark bebyggs med ca 
15 marklägenheter. Ägandeform är bostadsrätt. 
Exploatör är Peab. Detaljplanen är klar.  
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24. Afzelii: Skolbyggnaden och äldre kulturhistoriskt värdefull byggnad konverteras till 
bostäder. Gymnastikhall rivs och någon ytterligare byggnad uppförs vid den f.d. skolgården. Av 
totalt 28 nya lägenheter kan ca 17 lägenheter rymmas i skolan. Exploatör är Peab elevbyggen. 
Detaljplanearbetet pågår. 
 
25 Västra Kvarnbacken: Naturskönt område men lantlig karaktär invid stadens östra entré 
förtätas varsamt med ca 5-10 nya lägenheter. Marken är privatägd. Prövning av lämplighet, 
omfattning mm sker både i översiktsplan och detaljplan. 
 
26. Tegelbruksberget: I norra delen av staden, invid sjön Mjörn, kan ett kompletterande bostadsområde 
skapas med uppemot ca 60 lägenheter i olika former. Marken ägs dels av kommunen, dels av privata 
markägare. Skola och barnomsorg finns nära, i Noltorp, och det är ca 3 km till centrum. Prövning av 
lämplighet, omfattning mm sker både i översiktsplan och detaljplan. 
 
27. Lövekulle etapp 3: Ett mindre område i södra delen av Lövekulle, angränsande till Skår. Här kan 
bebyggelse placeras i en naturskön i brytning mellan äng och skog, i närheten av sjön Mjörn. Marken ägs 
såväl av kommunen som enskilda. Avståndet till Alingsås centrum är ca 3 km. Detaljplan bör pröva 
möjlighet till ca 20 bostäder.  
 
28. Sörhaga väst: Ett mindre område med bostäder i Västra Sörhaga som avslutar staden mot 
friluftsområdet längs Mjörns strand. Möjligheten att skapa ny bebyggelse i området samt dess omfattning 
mm prövas i detaljplan.  
 
29 Rosendal: Ett par – tre mindre områden, med ca 10 lägenheter i vardera, bör kunna komplettera 
befintlig bebyggelse i området Tuvebo-Rosendal. Bebyggelsen kan ses som en första etapp i 
Rosendalsområdet, vilket är ett av stadens tre större utbyggnadsområden i framtiden, se nedan. Marken är 
till större delen privatägd. Prövning av lämplighet, omfattning mm sker både i översiktsplan och 
detaljplan. 
 
30. Kv. Jägaren: Kvarteret är ett av få obebyggda i stadskärnan. Det används idag för parkering. 
Exploatering förutsätter att befintliga parkeringsplatser ersätts av nya i centrum, varför parkeringsköp kan 
komma att erfordras. Tomten är privatägd. Detaljplanearbetet ej påbörjat.  
 
31. Ingared Norr: I översiktsplan för Hemsjö-Ingared redovisas denna utbyggnadsmöjlighet för bostäder 
i Ingared, omedelbart norr om Norsesundsvägen. Totalt kan ca 30 småhustomter rymmas men kommande 
detaljplanearbete får visa på omfattning, gestaltning och innehåll. Initiativtagare är NCC. . 
Detaljplanearbetet ej påbörjat.  
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32. Kv. Hjulet: Kvarteret utgör tillsammans med kv. Klockan och kv. Hjulet stadsdelen Västra 
Stadskärnan Området ligger mitt i stadens mest attraktiva park- och rekreationsområden, i anslutning till 
stadskärnan. Enligt program för detaljplan kan ny bebyggelse med ca 50 lägenheter skapas. Kvarteret ägs 
av Karamellpojkarna. Program för detaljplan är genomfört. 
 
33. Ängabo 2:11 mfl: Området utgörs av två olika områden som prövas för bebyggelse, i huvudsak 
bostäder men även verksamheter. Det ena, mindre, området ligger vid Gerdskens sydöstra sida, det andra, 
större, ligger nordöst om Ängabo centrum. Skanska är huvudsaklig markägare. De delar av marken som 
ägs av kommunen tilldelas till intressent. Prövning av lämplighet, omfattning mm sker både i 
översiktsplan och detaljplan. 
 
Strötomter, lägenheter i tätorten: I tätorten och inom Alingsås stadskärna finns olika mindre 
kompletteringsmöjligheter för bostäder. Då dessa är svåra att tidsplanesätta har ett antagande om ca 10 
nya bostäder lagts in årligen fr o m 2003. Möjligheterna skapas på privata initiativ. 
 
Strötomter, norra kommundelen: Möjligheten att skapa nya bostäder kan uppstå dels genom 
avstyckning av enstaka småhustomter i tätorterna och på landsbygden, dels finns kommunala tomter för 
försäljning i Sollebrunn, Stora Mellby och Magra. Uppskattningsvis byggs ca 10 bostäder per år. Se foton 
på s.4  
 
Strötomter södra kommundelen: Möjligheten att skapa nya bostäder kan uppstå genom avstyckning av 
enstaka småhustomter i tätorterna och på landsbygden. Uppskattningsvis byggs ca 15 bostäder per år 
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