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Det är vi som säljer 
bostäder i ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

SKEPPLANDA
Fristående 1,5 plansvilla med sep. ga-
rage och förråd, 5 rum och kök om
ca 135 kvm boarea. Inbyggt uterum i 
norr och altan i söderläge. Stort
vardagsrum med braskamin. Bra läge 
med närhet till skola, dagis, affärer
och kommunikationer.  Pris 1.350.000:-
eller högstbjudande. 
Axelssons Fastighetsbyrå 
0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

KILANDA
Fastigheten består av 6,7 ha ängs/betesmark med skogsdungar,  enplanshus
med  källare från 1974, i behov av viss uppfräschning 124+124 kvm
bo/biarea samt verkstadslokal/garage 100+60kvm, hundgård och fågeldamm.
Verksamhet på gården har bl.a. varit plantskola och viltfågelvård.
Vackert lantligt belägen i ett fågelparadis. Pris 2.200.000:- eller högstbjudande.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Gård med möjligheter
Gård med möjligheter

STARRKÄRR/SANNUM
Stor och vacker tomt om 9831 kvm i natursköna Sannumsområdet. Kvällssol
och vy över ängar. Om du vill ha lite extra mark exempelvis för hästar
fi nns möjlighet att arrendera i närheten. Förhandsbesked fi nns. 
Pris 500.000:- eller högstbjudande. Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  
Mobil: 0702-33 32 33.

För BarnfamiljenFör Barnfamiljen

Klara, färdiga, byggKlara, färdiga, bygg

– Det finns ett politiskt 
beslut att Nödinge och 
Älvängen ska utgöra Ale 
kommuns centralorter år 
2020. Därför har vi tagit 
fram en strukturstudie över 
hur Älvängen centrum ska 
kunna vidareutvecklas. 
Nödinge står nu i tur. Vi vill 
få en samlad bild av hur de 
centrala delarna kan göras 
attraktivare för boende, 
handel och den kommunala 
administrationen.

Vilket var syftet med tors-
dagens uppstartsmöte?
– Det var att få lyssna till 
vilka olika tankar som finns 
idag runt ortens utveckling. 
Vi som ska leda skissarbetet 
behöver få en kravspecifi-
kation på vad människor 
önskar. Det tycker jag att 
vi fick av mötet. Vi hade 
samlat kommunala tjäns-
temän, politiker, boende, 
företagare, chalmersstu-

denter, ungdomar, fastig-
hetsägare och exploatörer.

Vilka slutsatser kunde du 
dra efter mötet?
– För det första att det 
finns ett stort engagemang 
för frågan. Sedan fick jag 
bekräftat att det saknas ett 
innehåll i centrum idag. 
Det handlar inte bara om 
butiker, utan lika mycket 
om aktiviteter. Många del-
tagare uttalade önskemål 
om bio, gym, bowling, fler 
caféer och restauranger. 
Man saknar mötesplatser, 
där du kan träffas spontant 
och oavsett ålder. Dessutom 
var det ett tydligt mandat 
att göra torget grönare.

Vad tycker du själv måste 
utvecklas i Nödinge?
– Jag är nyfiken på att 
utreda om det finns olika 
sätt att utveckla Nödinge. 
Går det att kombinera olika 

alternativ? Kan samhället 
växa mot älvstranden? Ska 
vi avskärma oss från E45? 
Ska vi bygga på höjden? Det 
är många frågor och själv 
anser jag att Nödinge tål 
kraftiga tag. Ett eller flera 
höghus som tydligt signa-
lerar att här är en huvudort 
kan vara rätt grepp. Vidare 
är innehållet på orten 
viktigt att diskutera. Ska 
Nödinge vara en centralort 
har vi rätt att förvänta oss 
ett bättre utbud såväl dagtid 
som kvällstid. 

Vad blir viktigast i struk-
turstudiearbetet?
– Huvudfrågan i arbetet blir 
att integrera pendeltågsta-
tionen på ett effektivt sätt.

Vid årsskiftet ska strukturstudien 
vara klar. En utställning på Med-
borgarkontoret ska ske i slutet av 
hösten.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

...stadsarkitekt, Måns Werner, som i torsdags genomförde ett upp-
startsmöte för arbetet med en strukturstudie över centrala Nödinge.

Varför en strukturstudie över Nödinge?

Hallå där...

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller  3/9 – 7/9.

Parma extra

25:95/hg

Överraska med förrätt!

Jmf 259,50/kg • Ridderheimns

Pinje-
nötter 

Imanuella disken

31:95/st

ICA • 180 g • Jmf 177,50/kg

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

Hel 
honungsmelon 

12:95/kg
Spanien • Klass 1


