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NÖDNIGE: En gäst-
hamn i Nödinge i direkt 
anslutning till Ale Torg.

En vision som mycket 
väl kan bli verklighet.

En arbetsgrupp arbe-
tar just nu intensivt 
med att utreda förut-
sättningarna.

En av delarna i vision Ale Torg 
nord är att skapa möjlighet 
för en ny båthamn i Nödinge. 
Grefab, Göteborgsregionens 
Fritidshamnar AB där Ale 
kommun är en av delägarna 
har kontaktats för att utreda 
förutsättningarna.

– Det är en spännande idé 
som Jan-Erik Olsson på Ale 
Exploatering har och vi ser 
väldigt positivt på förslaget. 
Tanken är att det ska finnas 
en koppling till pendeltåg-
stationen och den stora pen-
delparkering som ska byggas. 
Vi utreder nu kostnader, geo-
teknik och inte minst intres-
set för en ny hemmahamn/
gästhamn, säger Grefabs vd, 
Peter Hartzell.

Vad talar för projektet?
– Med tanke på att det 

inte finns någon gästhamn 
mellan Lilla Bommen i Göte-
borg och Lilla Edet vore det 
perfekt med en i Nödinge. 
Där ska du kunna ligga över 
natten, shoppa på torget och 
kanske om allt vill sig väl även 
tanka båten, svarar Hartzell.

Tillstånden för en marina 
är omfattande och ses därför 
som ett delprojekt. Plane-
ringen av hamnen har däre-
mot intensifierats.

Tillstånd krävs
– Även det är ett omfat-
tande arbete som kräver flera 
utredningar. Går det att sova 
i hamnen eller är bullerni-
vån från järnvägen alltför 
störande? Hur blir det med 
suget i hamnen när de stora 

fraktbåtarna passerar? Vad 
säger Kanalbolaget, Länssty-
relsen och Ale kommun? Det 
är många som ska tycka till,  
säger Hartzell och tillägger:

– Kommer alla parter 
överens går det väldigt snabbt 
att bygga själva hamnen. Det 
är egentligen den enklaste 
biten.

Grefabs vd har fått i upp-
gift att utreda de ekonomiska 
förutsättningarna.

– Jag utgår från en hamn 
med 100 platser, men det 

är möjligt att hälften räcker 
och då gäller det att hitta 
ekonomi för det. Vårt nor-
mala upplägg är en insats på 
mellan 7500 – 15 000 kronor 
samt en månadshyra på några 
hundralappar under säsong.

Arbetsgruppen utgår från 
att få kommer att vilja ha 
båten i hamnen under som-
martid, då blir platserna istäl-
let avsedda för gäster. När 
säsongen närmar sig slutet 
kommer de flesta hem och 
vill ta upp sin båt för vinter-
förvaring.

Vinterförvaring
– Det är något vi tittar på. 
Stora plåtskjul vid älvstran-
den är inte särskilt tilltalande. 
Tanken är att vi erbjuder upp-
tagning och sjösättning, men 
transporterar sedan båtarna 

till annan lämplig plats, för-
klarar Hartzell.

Leif Gustafsson (m) och 
Willy Kölborg (s) är Ales 
representanter i Grefabs sty-
relse.

– Skälet till att Ale gick 
med 1974 när Grefab bil-
dades var att ge aleborna 
möjlighet att få en båtplats i 
någon av kusthamnarna. Idag 
är det kö till Grefab:s hamnar 
och tillhör du inte någon av 
medlemskommunerna får du 
inte ställa dig i kön, berättar 
Leif Gustafsson.

Båtintresset ökar kraftigt 
i hela landet. Att bygga nya 
hamnar är en lång adminis-
trativ process med olika till-
stånd.

– Därför lägger vi mest tid 
på att förtäta och bygga om 
våra befintliga hamnar, påpe-

kar Gustafsson som är väldigt 
positiv till Nödingevisionen.

– Det kan bli riktigt bra. 
Det är trångt i de befintliga 
hamnarna i Ale och kan vi 
dessutom hitta en lösning 
med vinterförvaring någon-
stans i kommunen kommer 
många att välja Nödinge som 
hemmahamn, Att ha nära till 
båten när våren närmar sig 
och det ska börja pysslas är en 

klar fördel.
Intresset för en båthamn i 

Nödinge ska nu utredas och 
ställas samman. Det är en 
avgörande pusselbit för att 
förverkliga hamnprojektet. 
Med andra ord är det snart 
dags att ställa sig i kö.

Ny båthamn planeras i Nödinge
– Grefab är positiva till visionen

GREFAB
GREFAB – Göteborgsregionens 
Fritidshamnar AB, består av 7000 
båtplatser i elva väl skyddade 
hamnar. Björlanda Kile är störst med 
2300 båtplatser, vilket gör den till en 
av Europas största småbåtshamnar. 
De övriga hamnarna är Dockepiren, 
Fiskebäck, Hinsholmskilen, 
Hovås, Killingsholmens bryggor, 

Lindholmen, Rosenlundskanalen, 
Saltholmshamnarna, Torslanda 
lagun och Tångenbryggan på Styrsö. 
Flera av hamnarna erbjuder också 
vinterförvaring. GREFAB ägs av 
fyra kommuner, Göteborg, Mölndal, 
Partille och Ale. Målet är att fortsätta 
anlägga nya hamnar.

15 år går fort, men det händer tveklöst en del. Nödinges utveckling är ett bra bevis. Där Nödinge verkstäder länge tog stor 
plats finns numera ett köpcentrum beläget. På den marken byggdes etapp 1, 1994. Ale gymnasium, Ale Torg med Mc Donalds, 
Lidl och en ny OKQ8-tapp har skapat en helt ny bild av samhället. När väg- och järnvägsutbyggnaden är klar om fem år är 
även denna bild inaktuell. 

...det har redan hänt en del i Nödinge
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Visionen om Ale Torgs och Nödinges framtida utveckling är spännande. Nu har arbetet med att utreda möjligheterna till en gästhamn inletts. Grefab, Göte-
borgs Fritidshamnar AB, är med i arbetsgruppen. Idén tas på största allvar.

2007


