
– Uppdragen har samma 
utgångspunkt, skapa förut-
sättningar för ökad handel 
och en förtätning av bostä-
der i centrum. Däremot är 
förutsättningarna i Nödinge 
vitt skilda från Älvängen. Här 
finns ett mindre antal fast-
ighetsägare som är lätta att 
samla ihop, säger Måns som 
precis håller på att starta upp 
arbetet.

Älvängen och Nödinge 
har pekats ut som Ale kom-
muns två centralorter. Måns 
Werner är klar med struktur-
studien över Älvängen som 
ska klubbas i kommunstyrel-
sen under maj.

– Kommunen kommer att 
ha en viktig roll i arbetet med 

att förverkliga området runt 
resecentrumet. Vi vill verka 
för att det skapas ett torg i 
Älvängen. Vidare ska struk-
turstudien användas för att 
intressera privata exploatörer 
att medverka till att vi får den 
förtätning av bostäder som 
önskas, säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (s).

Nödinges tur
Nu är det full kraft på 
Nödinge centrum som gäller 
för stadsarkitekten.

– Här finns det många 
färdiga förslag att utgå från, 
men det är också viktigt att 
ta fram helt nya. Tanken är 
att ställa dem mot varandra, 

att hitta fördelar och nackde-
lar. Nödinge är tänkt som ett 
administrativt centrum med 
bland annat ett nytt kom-
munhus. Var placeras detta 
bäst? Precis som många andra 
orter får Nödinge en pendel-
tågstation, hur utnyttjar vi 
området runt denna effekti-
vast? frågar sig Måns.

Gestaltningsfrågorna är 
viktiga. Nödinge får enligt 
stadsarkitekten inte bara 

bli en stor parkering och en 
massa butiker.

– Det offentliga rummet 
måste få en plats, påpekar 
stadsarkitekten som tänker 
att engagera fler i arbetet.

Ale gymnasium
– Ja, jag hoppas kunna dra 
nytta av Ale gymnasium, cen-
trumföreningen, fastighetsä-
garna Alebyggen, Ale Explo-
atering och Balder samt de 
politiska partierna.

– Eftersom vi planerar för 
ett kommunhus i Nödinge 
känner jag att de politiska 

grupperingarna är viktiga att 
ha med, säger Måns.

Hur ser stadsarkitek-
ten på ett höghus med 18 
våningar?
–Det tror jag kan vara en 
möjlighet. Det känns som 
att vi kan vara lite djärvare i 
Nödinge. Vi bygger mer från 
grunden här. I Älvängen fanns 
det en tydlig själ och tradition 
att ta hänsyn till. Där kändes 
småstaden väldigt självklar. 
Nödinge får en modernare 
utformning som kommunens 
administrativa centrum.

Senare i höst väntar en 

utställning på Medborgar-
kontoret, där allmänheten 
ges möjlighet att tycka till 
om framtidens Nödinge cen-
trum.

– När vi väl är överens om 
hur Nödinges centrala delar 
ska formas tror jag att det 
kan hända mycket. Här finns 
många starka krafter som 
kommer att kunna förverk-
liga de idéer som kommer 
fram, avslutar Måns Werner.
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Hur ska Nödinge centrum gestaltas i framtiden? Det ska stadsarkitekt, Måns Werner nu utreda.

Nödinge nästa 
uppdrag för 
stadsarkitekten
NÖDINGE. Nödinge blir med ett planerat kommun-
hus ett administrativt centrum i Ale kommun.

Vägutbyggnaden skapar utrymme för fler – och 
nödvändiga parkeringsplatser på Ale Torg – men 
var ska nödingeborna träffas för att prata? Kan 
älvstranden bli en del av centrum? 

Stadsarkitekt Måns Werner som har hyllats för 
sin strukturstudie över Älvängen centrum antar 
nu nästa utmaning, Nödinge.

OSTRUKTURERAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

På väg till Nödinge. Strukturstudien över Älvängens centrum är klar och nästa uppdrag för 
stadsarkitekt, Måns Werner, blir Nödinge centrum. Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karls-
son (s), har snart en ny presentation att se fram emot. En utställning är planerad senare i 
höst och vid årsskiftet ska ett slutgiltigt förslag ligga framme.      Arkivbild: Allan Karlsson


