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ALAFORS. Ale växer och 
en utbyggd väg- och järn-
väg kommer att öka trycket 
ytterligare.

Expansionen ställer krav 
på fler bostäder och fler eta-
bleringsmöjligheter.

Detta finns nu noga plane-
rat i den nya översiktsplanen 
för Ale som kommunfullmäk-
tige ska anta i september.

När kommunfullmäktige fattar 
beslut om Ale ÖP 07 är en flerårig 
planeringsprocess över. Den har inte 
bara engagerat kommunens förvalt-
ningar, utan även Aleborna har haft 
ett finger med i spelet.

– I allra högsta grad. Vi har haft 13 
aktiva dialoggrupper som har lämnat 
in synpunkter. De har varit till stor  
hjälp, säger översiktsplaneansvarig 
Ann-Marie Carlsson som också 
har varit ute på ortsutvecklingsmö-
ten och informerat om arbetet.

Det främsta syftet med översikts-
planen har varit att ge förslag på 
nya utbyggnadsområden för bostä-
der och  verksamheter.

– Nya bostadsområden har ska-
pats i alla kommundelar, men det är 
framför allt i Nödinge och Älvängen 
som den stora expansionen kommer 
att ske, säger kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson (s).

– Vi har dels fokuserat på bergs-
ryggen öster om Nödinge och Nol 
dels på Kronogårdsområdet och 
Svenstorp i Älvängen.

Alebornas synpunkter har beak-
tats noga, men eftersom översikts-
planen är övergripande blir detalj-

frågorna inte aktuella att besvara 
förrän längre fram.

– Däremot har vi förstått att Ale-
bornas gemensamma vilja är att 
värna om naturen och våra grön-
ytor. Det har vi tagit hänsyn till, 
säger samhällsplaneringschef, Len-
nart Nilsson. Vi vill gärna medver-
ka till att göra våra naturtillgångar 
mer tillgängliga.

Parallellt med översiktsplane-
arbetet har Ale kommuns ekolog, 
Göran Fransson, tagit fram ett na-
turvårdsprogram. Syftet med pro-
grammet är att beskriva Ales natur, 
dess värden och rikedomar, i ett 
samlat dokument.

Utflyktsguide
– Vi har lagt ner mycket tid på själva 
kompendiet. Jag vill inte att vårt na-
turvårdsprogram blir en hyllvärma-
re. Med bilder och enkla texter har 
vi försökt lyfta fram våra natur-
områden. Jag hoppas att Aleborna 
kommer att ta del av programmet 
och kanske rent av använda det som 
en utflyktsguide. Alla lär hitta nya 
och för dem outforskade platser om 
de studerar materialet, säger Göran 
Fransson.

Även i detta arbete har dialogen 
med medborgarna varit viktig.

– Jag tror inte det finns något 
annat naturvårdsprogram i Sverige 
där invånarna har haft så goda möj-
ligheter att tycka till, påpekar Frans-
son.

Både Ale ÖP 07 och Naturvårds-
programmet har varit på remiss till 
bland andra Länsstyrelsen.

– I detta fall kan våra tjänste-

män verkligen sträcka på sig. Det 
är idel lovord. Vi får mycket beröm 
för struktur och god ordning i våra 
handlingar, säger kommundirektör 
Stig Fredriksson.

Översiktsplanen blir en viktig 
handling när nya Ale formas – ett 
Ale med pendeltåg och fyrfältsväg 
till Göteborg.

– Utbyggnaden av infrastrukturen 
förändrar mycket och självklart har 
stor hänsyn tagits till det. Att försöka 
hitta möjligheter att förtäta i centra-
la delar av samhällena så boende kan 
dra nytta av pendeltåget är en stor 
ambition, säger Stig Fredriksson.

Fram till 2020 ska Ale öka till 
drygt 30 000 invånare. Idag passe-
rars snart 27 000. I översiktsplanen 
har man siktat in sig på att skapa ut-
rymmen för cirka 2500-3200 nya lä-
genheter.

Mycket är positivt, men ett be-
kymmer kvarstår. Bristen på verk-
samhetsområden.

– Det är riktigt. Alla vill ju etable-
ra nära E45 och där är det trångt om 
utrymmet. När väl väg och järnväg 
är utbyggd frigörs ytor som kommer 
att bli attraktiva. Vi har bland annat 
Höjden i Stora Viken. Fram till dess 
att infrastrukturen är utbyggd får vi 
se till att använda de outnyttjade 
marker som finns i Nol, Surte och 
Älvängen. Totalt finns det cirka 80 
hektar att tillgå, säger Lennart Nils-
son.
Fotnot: Alvhem växer ihop med Lödöse. Läs om 
Lilla Edets ÖP på sid 18.

Ale är redo för den stora expansionen
Översiktsplanen Ale ÖP 07 antas av fullmäktige i september

Pendeltåget kommer att betyda mycket för Ale. Avståndet till Göteborg 
krymper och möjligheten för fler att åka kollektivt ökar. Pendeltåg med 
kvartstrafik kommer självklart att göra Ale till en ännu mer attraktiv 
kommun att bo och verka i. 2012 ska utbyggnaden vara klar.
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