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Förslaget till planprogram 
för bostadsbebyggelse och ut-
byggd golfbana i södra Backa 
samt vid Bräckans väg i Nö-
dinge ställs ut i Alafors och 
på medborgarkontoret, Ale 
Torg. Programmet anger hur 
den befintliga golfbanan med 
nuvarande nio hål ska utökas 
till 18 hål samt var bostadsex-
ploatering kan ske.

– Det är ett fantastiskt fint 
område med vacker natur och 
stora möjligheter. Målet är att 
tillvarata det öppna landska-
pet och få byggnationen att 
smälta in i bilden. I vår för-
studie har vi också gjort en del 
nya arkeologiska fynd som 
kräver fortsatta utredningar 
om det ska bebyggas, säger 
Lennart Nilsson.

Den stora markägaren för 
det område som planpro-
grammet omfattar är den 
norska koncernen Orkla.

– De är med på noterna 
och har medverkat till det 
vi nu presenterar. Orkla har 
stora planer för södra Nö-
dinge och vill gärna se att om-
rådet planläggs. De har insett 
att mark med färdiga bygg-
rätter har ett bättre värde, 
förklarar Lennart Nilsson.

Idag har Orkla en stor del 
av marken utarrenderad för 
jordbruk.

Ett startskott
– Det här är ett  startskott. 
Det dröjer innan vi ser någon 
exploatering. Orkla har tyd-
ligt uttryckt att de inte tänker 
påbörja någon byggnation 
förrän E45:an är klar. Vi be-
räknar att första inflyttning 
kan ske tidigast 2014.

I södra Backa föreslås bo-
stadsområden för cirka 240-
280 bostäder/lägenheter av 
varierad karaktär det vill säga 

såväl fristående villor som 
parhus, kedjehus och flerbo-
stadshus.

– Vissa områden tänker 
vi oss en tätare bebyggelse 
och på andra lite mer öppet. 
Vid Bräckans väg föreslås ett 
mindre område för fem till 
sju bostäder, berättar Len-
nart Nilsson och betonar än 
en gång att naturen ska be-
varas.

Sankmark
– Ambitionen är att spara så 
mycket naturmark som möj-
ligt mellan bostadsområde-
na. På grund av sankmark är 
det dessutom nästan omöj-
ligt eller mindre lämpligt i 
alla fall att bygga överallt i 
södra Backa.

I nära anslutning till bo-
städerna planeras en förskola 
med sex avdelningar för totalt 
120 barn.

Som framgår av planpro-
grammet ska nuvarande go-
kartbana exploateras med bo-
städer.

– Det innebär att vi skapar 
möjigheter för ytterligare ett 
bostadsområde. Motorklub-
ben har sedan några år tillba-
ka nyttjanderätt för sin verk-

samhet ett år i taget. Vi jobbar 
med frågan att hitta ett nytt 
läge för en gokartbana, för-
klarar Lennart Nilsson.

Orkla har också planer för 
bostäder på Lahallsåsen, men 
detta område ingår inte i det 
aktuella planprogrammet.

Nio nya golfhål
Golfbanans efterlängtade ut-
vidgning i Nödinge planeras 
ske åt öster över Bräckans väg 
samt söderut. Markfrågan har 
länge varit ett bekymmer, 
men nu ser det ljust ut.

– Orkla som äger marken 
i södra Backa är villig att ge-
nomföra ett markbyte med 
Ale kommun. Det gör att vi i 
princip kommer att kunna er-
bjuda golfklubben att bygga 
ut på kommunal mark. Såsom 
de nio hålen är ritade idag 
tvingas vi göra några få in-
trång, men det ska nog lösa 
sig, menar Lennart Nilsson.

Golfklubben med exploa-
tör, Martin Sternberg, i spet-
sen har väntat länge på ut-
byggnaden. Dessvärre blir 
det att fortsätta vänta.

– När planprogrammet har 
gått igenom startar detaljpla-
nearbetet och med allt vad det 

innebär. Man får räkna med 
ett års handläggning. Dess-
utom är delar av den aktuel-
la marken utarrenderad idag, 
så det återstår frågor att lösa, 
menar Lennart Nilsson.

Trafikförsörjningen har 
varit en viktig punkt att lösa 
på ett effektivt sätt. Den 
redan hårt belastade Backa-
vägen måste skyddas.

– Ale kommun har varit 
förutseende och medverkat 
i finansieringen av ett mot i 
Stora Viken, där vi vill leda ut 
trafiken från södra Nödinge. 
En ny matarväg från lokalvä-
gen längs E45:an leds upp vid 
nuvarande uppfart till gokart-
banan. Backen kommer att få 
en minskad lutning, bara 8%, 
och en vägbredd på 9 meter 
med tillhörande gång- och 
cykelbana. Det kommer att 
bli en väsentlig förbättring 
och en nödvändig avlastning 
för övriga vägar när det blir 
möjligt att köra av och på i 
Stora Viken, säger Lennart 
Nilsson.

Samrådsutställning pågår 
till mitten av november och 
den 5:e i samma månad in-
bjuds intresserade till ett 
möte för att diskutera planen. 

När alla synpunkter är in-
komna görs en redogörelse 
och eventuella korrigeringar. 
I början av nästa år kan detalj-
planearbetet inledas och den 
kan förhoppningsvis antas ett 
år senare, våren 2010.

Utbyggnaden enligt plan-
programmet är viktig för 
såväl handeln som för en ut-
vecklad kollektivtrafik med 
pendeltåg.

= nuvarande gokartbana som det planeras ett nytt läge för.

Nytt planprogram för Nödinge södra ställs ut för samråd

ALAFORS. Nödinge drar söderut och tar med sig 
250 nya bostäder samt nio efterlängtade golfhål.

Planprogrammet för södra Backa är nu offent-
ligt och ställs ut i en månad för synpunkter.

– Materialet är framställt i nära dialog med den 
största markägaren, norska Orkla, och Nödinge 
Golf AB, säger samhällsplaneringschef, Lennart 
Nilsson.

9 nya golfhål och minst 250 bostäder

Samhällsplaneringschef, 
Lennart Nilsson.
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