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Det var på ett samrådsmöte i 
Ale gymnasium den 15 janu-
ari som de boende längs med 
Ljungvägen i Nol fick klart 
för sig om de storslagna pla-
nerna för den nya batterifa-
briken. Tidigare hade de bara 
ryktesvägen hört talas om att 
en större anläggning var på 
gång.

– I detaljplanen för verk-
samhetsområdet Rödjans 
väg, som upprättades i juni 
1990, står det att fastighet 
18:73 har avsatts för småin-
dustri, handel, hantverk och 
kontor. Byggnader får vara 
åtta meter höga och ska ut-
formas med stor omsorg vad 
gäller fasaden, färgsättning, 
volymer och markbehand-
ling. Verksamheten får inte 

vara störande för omgivning-
en, säger Sven Fransson och 
fortsätter:

– Det känns som att de-
taljplanen rimmar dåligt med 
den industri som nu planeras 
på området. Vad går egentli-
gen gränsen för småindustri? 
2011 beräknar batterifabriken 
ha 70-90 anställda och redan 
första året ska lastbilstrafiken 
uppgå till cirka 13 fordon per 
dygn. Det finns en gång- och 
cykelbana som går längs med 
industriområdet och som tra-
fikeras flitigt av barn och ung-
domar.

Mattias Johansson och 
hans familj köpte en tomt 
vid Ljungvägens vändplats 
sommaren 2006. De blir nu 
grannar med den nya indu-

stribyggnaden, som hamnar 
ett 30-tal meter från tomt-
gränsen.

Grundlurade
– När jag köpte tomten tittade 
jag på detaljplanen och kunde 
aldrig i min värld drömma om 
att det skulle kunna bli så här. 
Vi har lagt ner nästan fem mil-
joner kronor på husprojektet 
och känner oss faktiskt lurade 
av kommunen. Om vi skulle 
vilja sälja huset någon gång 
i framtiden får vi aldrig igen 
pengarna. Vem vill bo granne 
med en stor industri, frågar 
sig Mattias Johansson.

Sven och Gunvor Frans-
son bor granne med familjen 
Johansson. De byggde sitt 
hus på Ljungvägen 1986 och 
är lika bedrövade som övriga 
fastighetsägare på gatan.

– Vi har en protestlista på 
gång. I det här ärendet har Ale 
kommun tunnelseende. Det 
borde finnas betydligt bättre 
platser att upprätta en industri 
på än mitt i ett bostadsområ-
de, säger Sven Fransson.

Är det inte bra att vi får 
fler arbetstillfällen i kom-
munen?

– Jo, självklart! Vi vill åter-
igen betona att vi inte är mot-

ståndare till den nya batteri-
fabriken, men det får inte ske 
till vilket pris som helst, avslu-
tar Mattias Johansson.

Anna Persson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör på Ale 
kommun, kommenterar ären-
det så här:

– Området på Rödjans väg 
är planlagt för att ha indu-

stri och bostäder nära varan-
dra. Nu gäller det från miljö- 
och byggnämndens sida att 
bevaka så att verksamhe-
ten inte blir störande för de 
boende. Bygglovet prövas 
av miljö- och byggnämn-
den medan tillståndsansökan 
prövas av länsstyrelsen.

Missnöje över fabrikslokal 
på Rödjans väg
– Boende på Ljungvägen känner sig 
lurade av kommunen

Sven Fransson, Jan Lindström och Mattias Johansson bor samtliga på Ljungvägen i Nol. De 
blir grannar till den planerade batterifabriken på Rödjans industriområde. De motsätter sig 
placeringen och utformningen av den nya industribyggnaden.

NOL. Den pågående utbyggnaden av industriom-
rådet på Rödjans väg väcker missnöje bland de 
boende på Ljungvägen.

De känner sig förda bakom ljuset av Ale 
kommun, som de anser rida på sina paragrafer och 
inte se helhetsbilden när den nya fabriken för liti-
umbatterier planeras.

– Vi är inte kritiska till fabriken i sig och har all 
respekt för att det genererar många nya arbets-
tillfällen. Själva grundtanken att lägga en industri 
i ett bostadsområde är emellertid helt fel, säger 
Sven Fransson.
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ALE. BanaVäg i Väst 
är det enskilt största 
projektet som Ale 
kommun har medver-
kat i.

Det kommer att 
höja trafiksäkerheten, 
ändra färdsätt, för-
bättra miljön och skapa 
många nya arbetstill-
fällen under byggnatio-
nen.

– Vi går in i en helt 
ny epok för Ales del, 
säger kommunalråd 
Jarl Karlsson (s).

BanaVäg i Väst, ett infra-
strukturprojekt som sträcker 
sig från Göteborg till Troll-
hättan, finansieras till stora 
delar med statliga medel.

– Men vissa åtgärder som 
kan vara lämpliga att genom-
föra i samband med vägut-
byggnaden får kommunen 
stå för. En insats som vi kraf-
tigt har medverkat till är tra-
fikmotet i Stora Viken. Det 
medför på sikt att det blir 
möjligt att utveckla fler bo-
endeområden i södra Nö-
dinge och vi försäkrar oss om 
bra tillgänglighet till indu-
striområdet på höjden, säger 
Jarl Karlsson.

Ale kommuns del i Stora 
Viken är totalt 26,5 Mkr.

– Utbyggnaden av väg och 
järnväg kan inte nog betonas. 
Med pendeltåg blir Ale ännu 
mer attraktivt att bo och 
verka i. 

Under året som gick 
antogs en ny översiktsplan 
ÖP 07.

– Det är ett fantastiskt 
arbete som är genomfört och 
där ser vi intressanta expan-
sionsmöjligheter på till ex-
empel bergsryggen mellan 
Nödinge och Nol. Det kan 
bli unika boendemiljöer, 
menar Karlsson.

Demokratin tog nya vägar 
under förra året. Bland annat 
arrangerades ett Påver-
kanstorg där ungdomar fick 
möjlighet att komma till tals 
med förtroendevalda.

Ungdomar
– Det är väldigt viktigt att vi 
ständigt tittar på möjlighe-
ter att ge ungdomar chansen 
att vara delaktiga, inte bara 
i verksamheter utan helst 
redan från början i plane-
ringsskedet, säger Karlsson 
som hoppas att Luppen – en 
ungdomsenkät som nyligen 
har genomförts – kommer 
att ge tydliga signaler om vad 
ungdomar i Ale vill.

Ortsutvecklingsmöten är 
ett annat demokratiskt forum 
som Jarl Karlsson gärna vill  
gå vidare med.

– Nu har vi skapat ett bra 
engagemang på våra orts-
möten. Nästa steg måste 
vara att vi även avsätter en 
del pengar för att kunna ge-
nomföra alla små lokala åt-
gärder som önskas. Det kan 
vara allt från en trottoarkant 
till en parkbänk. Jag tror det 
är viktigt att ortsborna ser 
att det händer något efter 
mötena.

Ale kommun går mot en 
kraftig expansion. Göte-
borgsregionen vill att Ale 
växer med 2% om året.

Fullmäktige i april
–För att klara en befolknings-
tillväxt i den takten krävs 
ett bostadsförsörjningspro-
gram. Det håller vi på att fär-
digställa och i april ska full-
mäktige ha det på sina bord, 
säger Karlsson och fortsät-
ter:

– Vi måste till exempel ha 
en bättre förberedelse för 
var våra förskolor ska byggas 
i framtiden. Det ska ske pa-

rallellt med exploateringen 
av nya bostadsområden.

När bostadsförsörjnings-
programmet är antaget 
väntar sittningar med intres-
serade byggherrar.

I Älvängen genomfördes 
förra året en strukturstudie 
över centrum som presente-
rades på hösten. En liknande 
studie ska nu göras i Nödinge 
över de centrala delarna.

Strukturstudie
– Vi måste skissa lite för hur 
vi vill att samhället ska ut-
vecklas. Det är många in-
tressenter som vill vara med 
och i vår strategiska plan står 
bland annat att ett nytt kom-
munkontor ska lokaliseras till 
Nödinge.

Ekonomiskt var 2007 ett 
godkänt år. Resultatet visar 
på ett överskott, +25 Mkr.

– Det är inte hela sanning-
en. Vi ska sätta av till pen-
sionsskulden också och då 
blir det verkliga resultatet 
närmare noll, medger Karls-
son och poängterar att det 
var ett gynnsamt år med lägre 
finansiella kostnader än be-
räknat och dessutom högre 
ränteintäkter.

– Det viktigaste är att vi 
är en tillväxtkommun. Ale ex-
panderar och det är väldigt 
positivt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kommunalråd, Jarl Karlsson (s):

Kommunalråd, Jarl Karls-
son (s), ser positivt på fram-
tiden.

"Ale går in i en ny epok"
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