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NÖDINGE. Nio nya golf-
hål. Hundratals nya 
bostäder. Gästhamn. 
Kommunhus. Pendel-
tågstation. Utbyggt 
köpcentrum. Nya för-
skolor. Nytt högstadie.

Nödinges fortsatta 
utveckling stod på pro-
grammet när höstens 
välbesökta ortsmöte 
ägde rum i tisdagskväll.

62 personer lyssnade till 
stadsarkitekt, Måns Werner, 
som berättade om den struk-
turstudie som håller på att 
arbetas fram för Nödinges 
centrumområde.

– Ambitionen är att 
utveckla en mer attraktiv 
miljö med hög trivsel. Vi 
försöker skapa rum och sam-
manhang mellan de olika 
delarna i centrala Nödinge. 
Det är inte helt enkelt, då 
det finns många intressen 
att försöka tillvarata. Vi vill 
utveckla handeln och ett 
köpcentrum kräver stora 
ytor för parkeringar, men vill 
vi ha dem på den attraktiva 
skyltplatsen längs med E45? 
undrade han.

Många frågeställningar
Det blev många frågeställ-
ningar och Måns Werner 
ventilerade en del egna 
tankar runt Nödinges möj-
liga utveckling.

– Vi utgår från att pen-
delstationen blir en central 
punkt i samhället, en given 
samlingspunkt. Vad ska vänta 
när du kliver av tåget och in 
på Ale Torg? Grönska, buti-
ker, restauranger, bostäder 
eller alltihop?

Som start på strukturstu-

dien genomfördes ett fram-
tidsseminarium där deltagare 
med olika bakgrund, kön och 
ålder medverkade. De fick 
genomföra grupparbeten och 
besvara många olika frågor. 
Av seminariet framkom bland 
annat Nödinges styrkor och 
svagheter. Ale gymnasium 
och den goda servicen låg på 
plussidan. Mindre bra ansågs 
gestaltningen vara.

– Många uppfattar 
Nödinge som grått och trist, 
vilket vi får försöka arbeta 
med, menar Måns Werner.

Det framkom att uppdra-
get med struktur- och idéstu-

dien är komplext. Invånarna 
vill gärna se en utvecklad 
handel på Ale Torg, men stör 
sig samtidigt på att alla par-
keringsplatser gör centru-
met tråkigt. I samband med 
byggnationen av pendeltåg-
stationen behövs dessutom 
en större pendelparkering.

– Vi har en del tankar runt 
behovet av parkeringsplatser. 
Tyvärr har vi inte kommit 
så långt med våra skisser 
att vi har något att visa upp 
idag. Det blir en utställning 
i början av nästa år, sa Måns 
Werner.

Laddad fråga
Frågan om att bygga på 
höjden eller inte i centrala 
Nödinge är laddad. Det finns 
tydliga sympatier för både ja 
och nej.

– Om vi vill skapa under-
lag för ett utvecklat centrum 
med god service krävs det en 
förtätning av bostäder. Ska 
vi dessutom ha plats för ett 
kommunhus som blir en stor 
arbetsplats krävs det nog att 
vi bygger på höjden, påtalade 
Sven Pettersson (s), ordfö-
rande för ortsutvecklings-
mötet i Nödinge.

Jan-Erik Olsson, Ale 
Exploatering AB och en gång 
projektledare för tillkomsten 
av Ale Torg, var av samma 
åsikt.

– Vi bör på olika sätt verka 
för att bygga ihop Nödinge 
och Nol så snabbt som möj-
ligt, då får vi en centralort 
med en tillräcklig befolk-
ningsmängd för att bära ett 
större köpcentrum.

Ann-Marie Carlsson 
från samhällsplanerings-
avdelningen presenterade 
det förslag till planprogram 
som är utställt för synpunk-
ter just nu och som omfattar 
Nödinge södra med möjlig-
heter för nya bostadsom-
råden och nio nya hål för 
Nödinge Golfklubb.

Det finns för beskådning 
på Medborgarkontoret i 
Nödinge och på kommunens 
hemsida. 

– Det är ett framtidsom-
råde och det dröjer innan 
det blir exploatering. Den 
stora markägaren är Orkla-
koncernen och de är positiva 
till att vi planlägger området. 
Vem som kommer att stå för 
bostadsexploateringen vet 
vi inte idag, menade Ann-
Marie Carlsson.

Inget svar om golfhål
Något svar om när de nya 
golfhålen kan vara färdiga 
kunde heller inte ges.

– Det här är ett förslag 
till planprogram. Nu ska 
detta diskuteras och behand-
las politiskt. Sedan väntar 
detaljplanearbete med möj-
liga överklaganden. Slipper 
vi protester kan en detaljplan 
antas våren 2010 och däref-
ter kan golfhålen byggas om 
markfrågan är löst, sa Ann-
Marie Carlsson i ett försök 
till förklaring.

Golfbanan på Backa har 
från början varit omgär-
dad av konflikter och skulle 
detaljplanen överklagas kan 
det fördröja byggstarten med 
många år. Det återstår ett 
antal pusselbitar innan allt är 
på plats, men nu finns i alla 
fall ett förslag till de sista nio 
hålen.

Jan-Erik Olsson kunde 
också redovisa ett förslag till 
gästhamn i Nödinge. Grefab 
som ägs av flera Göteborgs-

kommuner däribland Ale 
är mycket intresserat av att 
bygga en hamn i Göta älv. 
Trycket på hamnplatser är 
stort, liksom på uppställ-
ningsplatser för vinterförva-
ring.

– Det 
p a s s e -
rar 8000 
båtar på 
Göta älv 
varje år. 
M e l l a n 
Göteborg 
och Troll-
hättan finns egentligen ingen 
riktig gästhamn. En hamn i 
Nödinge i omedelbar närhet 
till servicen på Ale Torg 
skulle kunna bli en fullträff, 
menade Jan-Erik Olsson.

Hamnen är tänkt att 
byggas i två etapper om 60 
platser vardera, men än åter-
står ett antal utredningar. 
Geotekniken, naturvärdena 
och närheten till väg- och 
järnväg måste analyseras när-
mare. Hittills har 35 perso-
ner anmält sitt intresse, med 
andra ord är halva hamnen 
redan full.

Improvisera
Eje Engstrand (s), Barn- 
och ungdomsnämndens 
ordförande, informerade 
avslutningsvis om planerna 
på ytterligare en förskola 
i Nödinge. Som det är nu 
erbjuds plats i Surte och 
Alafors. I augusti kan de 
räkna med att flyttas över till 
Nödinge.

– Vi ligger lite efter, men 
jobbar på att komma ikapp. 
Tills vidare får vi improvi-
sera, det blir så när ett sam-
hälle expanderar kraftigt. 
Huvudsaken är att alla får 

b a r n o -
morg i 
kommu-
nen.

E j e 
berättade 
också att 
f ö r v a l t -
n i n g e n 
s k i s s a r 

på hur skolan ska byggas ut. 
Det lutar åt att bygga ihop 
Kyrkby- och Nödingesko-
lan till en enhet för sex- till 
tolvåringar (F-6). Sedan letar 
man en lämplig yta för en 
kommande högstadieskola 
(åk 7-9).

Frågan om Nödinge 
kommer att växa på höjden 
eller längden är obefogad. 
Ska orten leva upp till kom-
munens vision som central-
ort med ett ledande köpcen-
trum krävs bostäder såväl på 
höjden som åt alla andra håll. 
Räkna med fortsatt expan-
sion i alla riktningar.

Fortsatt expansion i Nödinge
– Samhället lär växa i alla riktningar

Stadsarkitekt Måns Werner berättade om det pågående ar-
betet med en strukturstudie över centrala Nödinge.

Sven Pettersson (s), ordförande för ortsutvecklingsmötet, 
menade att det är nödvändigt att växa på höjden om torget 
ska få plats med fler butiker och ett stort kommunhus.

Jan-Erik Olsson, Ale Exploatering AB, avslöjade lite runt planerna på en gästhamn i ome-
delbar anslutning till Ale Torg. Grefab är mycket intresserat att förverkliga idén som såg 
dagens ljus första gången 1991.

Många uppfattar Nödinge som 
grått och trist, vilket vi får 

försöka arbeta med.
Måns Werner
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