
ALE. Nu är det klart.
Det blir en trafikplats 

i Stora Viken.
Ale kommuns för-

handlingar med Väg-
verket fick en lycklig 
utgång, men också en 
prislapp på 26,5 miljon 
kronor.

Två lättade kommunalråd, 
Jarl Karlsson (s), och Jan 
Skog (m), berättade i ons-
dagskväll om överenskom-
melsen mellan Ale kommun 
och Vägverket.

– Det har varit en positiv 

dialog hela tiden och till sist 
hade Vägverket förståelse för 
vårt krav om en fullstor tra-
fikplats i Stora Viken. Där-
efter följde en ekonomisk 
förhandling och även om 25 
miljoner är mycket pengar 
så är värdet av en trafikplats 
ännu större, konstaterar Jarl 
Karlsson.

Vägverket ansåg tidigare 
att dagens trafikmängd inte 
var tillräcklig för att motivera 
en fullstor trafikplats i Stora 
Viken. Ale kommun menar 
däremot att planeringen av 
ett framtida verksamhetsom-
råde på Höjden, etableringen 

av Klädkällaren samt utbygg-
naden av bostadsområdet på 
Backa Säteri medför att av- 
och påfarten är ett måste.

Förra året beviljade Ale 
kommunfullmäktige medel 
till en förprojektering av tra-
fikplatsen. Den kostnaden på 
1,5 miljon plus det senaste 
avtalet om 25 miljoner 
kronor till förverkligandet är 
Ale kommuns del i projektet.

– Det blir en engångs-
kostnad för kommunen, men 
den kommer att fördelas på 
flera år. Det ger oss bättre 
ekonomiska förutsättningar. 
Det är viktigt att vi vågar 

både gasa och bromsa när 
kommunen expanderar 
och utvecklas, säger Jarl 
Karlsson.

Att kostnaderna skulle 
vara äventyrliga för kom-
munens ekonomi avfär-
das.

– Ale kommun får en 
tillväxt i och med utbygg-
naden av infrastrukturen, 
vilket kommer att finan-
siera dessa satsningar 
med råge, säger opposi-
tionsråd, Jan Skog.
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NÖDINGE. Totalt har det 
satsats 1,5 miljard på 
att utveckla Nödinge 
samhälle.

Det har bland annat 
resulterat i ett gym-
nasium med sport och 
kulturcentrum, Ale 
Torg, golfbana samt 
450 nya bostäder på 
Backa.

Inte konstigt att 
ortsutvecklingsmötet i 
Nödinge var glest befol-
kat – de har redan fått 
allt de kan önska sig.

1992 tecknade Ale Exploa-
tering ett ramavtal med Ale 
kommun om att utveckla 
Nödinge samhälle. Alebyg-
gen hade outhyrda lägen-
heter och attraktionskraften 
var låg. Det fanns tidigt vi-
sioner om ett eget gymnasi-
um och ett köpcentrum med 
McDonald’s. Hur många som 
förutom projektledaren, Jan-
Erik Olsson, trodde att det 
skulle gå att förverkliga finns 
det ingen siffra på men tviv-
larna var många. Nu har det 
gått femton år sedan ramav-
talet skrevs och olika aktörer 
har gemensamt satsat 1,5 mil-
jard i Nödinge. Ingen minns 
längre det skamfilade samhäl-
let. Idag tar orten mer form av 
att vara Ales centralort.

– Det finns anledning för 
Nödingeborna att vara nöjda. 
Du hittar ingen motsvarighet i 
Sverige. Inget annat samhälle 
med cirka 5000 invånare har 
samma utbud av kommersiell 
service, förenings-, kultur- 
och friluftsliv. Som kuriosa 
brukar jag säga att Nödinge 
är Sveriges minsta samhälle 

med egen McDonald’s, säger 
Jan-Erik Olsson som före-
drog på ortsutvecklingsmötet 
i tisdagskväll.

Utvecklingen fortsätter 
dessutom. På mötet redovi-
sades ritningarna för nästa 
utbyggnad av Backa Säteri. 
Tre fascinerande bostadshus, 
om sex våningar, har döpts 
till Tripple Tower. I dessa 
hus blir det bostadsrätter 
med tvåor, treor, fyror och på 
taket en stor femma. Vidare 
kommer Ale Exploatering, 
Myresjö Hus och Götene 
Hus att bygga fristående 
villor för olika målgrupper. 
Den nya etappen, Backa 
Säteri öst, talar om totalt 130 
nya boenden.

Golfen nyckeln
– Satsningen på bostäder i 
Backa hade aldrig fått den 
här utvecklingen om vi inte 
fått klart med golfbanan. Vi 
kände tidigt att för att våga 
fortsätta utveckla Nödinge 
var vi tvingade att hitta något 
som höjde statusen på sam-
hället. Svaret blev en golfba-
na. Det har gjort hela orten 
mer attraktiv, ja hela kom-
munen mår bra av ytterligare 
en golfbana, poängterar Jan-
Erik Olsson.

Den unika möjligheten att 
bo med 18 hål i sin trädgård 
har givit bostadsområdet en 
särställning, särskilt för gol-
fintresserade. Idag har golf-
klubben 600 medlemmar och 
300 spelrätter är tecknade hit-
tills. I höst börjar ombyggna-
den av den gamla mangårds-
byggnaden på Backa. Här 
blir det klubbhus kombinerat 
med restaurang.

Nu byggs det inte bara 

på Backa, utan på Klockare-
vägen, ett stenkast därifrån 
har byggnationen av 40 koo-
perativa hyresrätter inletts. 
Samtliga är sålda. Projektet 
leds av Alebyggen som i sin 
tur kommer att hyra ut hela 
blocket till den nybildade 
hyresföreningen. Denna hyr 
sedan ut lägenheterna till sina 
medlemmar.

Spekulationsfritt
– Köparna gör en förutbe-
stämd insats. I Nödinge fick 
man betala 251 000 kronor 
för en trea. Hyran blir sedan 
4480 kronor. Insatsen är 
sedan spekulationsfri, alltså 
den återbetalas i sin helhet 
om du flyttar, berättar pro-
jektledare Sven Burgren. 
Det finns förslag om att 
insatsen ska värdesäkras och 
få räknas upp till det aktuella 
penningvärdet.

I Nödinge har Alebyggen 

valt att satsa på Bo Klok. Det 
är ett huskoncept som IKEA 
tagit fram. Det är ett mycket 
prisvärt alternativ, men bak-
sidan är att valfriheten är 
begränsad. Det mesta är klart 
och några individuella lös-
ningar finns inte.

– Alla som vill bygga Bo 
Klok får anpassa sig efter 
IKEAs villkor. Det betyder att 
alla leverantörer och inblan-
dade parter har fått krypa i 
pris för att kunna genomföra 
byggnationen. Målet är att 
prislappen ska vara 10-15% 
billigare än konkurrenterna. 
Går inte den kalkylen ihop 
blir det inget Bo Klok. Vi är 
glada att vi har lyckats och 
hyrorna är därför därefter, 
säger Sven Burgren.

Regeringens beslut om 

att ta bort bostadssubventio-
nerna har dock medfört att 
hyrorna kommer att stiga. 
2011 kommer månadshyran 
ha gått upp med 430 kr.

Jarl Karlsson (s), kom-
munstyrelsens ordförande, 
rapporterade efter kaffet om 
kommunens överenskom-
melse med Vägverket att 
bygga en trafikplats i Stora 

Viken. Den gör det möjligt 
för boende på Backa Säteri att 
slippa köra runt Ale Torg för 
att komma ut på E45.

1,5 miljard på femton år
– Gymnasium, köpcentrum, golfbana och 450 nya bostäder har förändrat Nödinge

Den historiska byggnaden på Backa Säteri ska byggas om till klubbhus och restaurang för Nö-
dinge Golfklubb. Foto: Jonas Andersson

Jan-Erik Olsson, har varit 
projektledare för Ale Torg 
och satsningen på bostäder 
på Backa Säteri där även en 
golfbana etablerades av bara 
farten. Foto: Allan Karlsson.

1500 MILJONER I NÖDINGE
1994-95 Ale gymnasium 150 Mkr
1994-06 Ale Torg  150 Mkr
1994-02 Lillbacka, 99 hus, 150 Mkr
2005-08 Nödinge golfklubb  40 Mkr
2004-11 Backa Säteri, 280 lgh, 800 Mkr
200? 100 byggrätter 300 Mkr

Summa   1590 miljoner kronor

I NÖDINGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pengarna avser inte kom-
munala skattekronor, utan 
pengar som främst olika 
marknadsaktörer har 
investerat.

Klartecken för 
trafikplats i Stora Viken

LOKAL 
UTHYRES

Verkstadslokal uthyres 
centralt i Älvängen. 200m2

Tel. 070-529 61 60

– Vägverket och Ale kommun överens
Foto: Jonas Andersson


