
NÖDINGE. Arbetet 
med att färdigställa 
en strukturstudie över 
centrala Nödinge fort-
skrider.

Stadsarkitekt, Måns 
Werner, har presente-
rat tre skisser över en 
tänkbar utveckling.

– Vi är enbart kon-
centrerade på att hitta 
en struktur där både 
handel och boende kan 
utvecklas, säger han.

För andra gången samlades 
en referensgrupp med en 
bra blandning deltagare. Här 
fanns ungdomar, företagare, 
fastighetsägare, politiker 
med flera. Deras synpunk-
ter är viktiga och vägleder 
arbetsgruppen för struk-
turstudien. I tisdags fick de 
bland annat ta ställning till 
tre skissförslag.

De olika förslagen:
Blå: Bygger på Ale Explo-

aterings idé om ett Ale Torg 
Nord med två höghus, ett i 
norr och ett i söder. Dess-
utom ett kommunhus i norr 
med livsmedelshall och par-
keringar på taket.

Röd: Två noder med ett 
grönt torg i söder. Kom-
munhuset läggs i anslutning 
till pendeltågstationen och 
en ny stor livsmedelshall i 

norr. Dessutom miljöpriori-
teras lastgatan bakom befint-
lig centrumanläggning. Här 
planeras bland annat bostä-
der.

Grön: Ett torg förläggs 
utanför gymnasiet där också 
kommunhuset placeras. Livs-
medelshallen lokaliseras till 
pendeltågstationen. Tyngd-
punkten blir i söder.

Alla tre förslagen bygger 
på att samma mängd parke-
ringsplatser möjliggörs.

Förslag röd vann
– Förslag röd vann störst 
gehör hos deltagarna. Många 
efterlyser ett torg, en sam-
lingsplats centralt, gärna med 
lite gröna inslag. Vi tror också 
att det bör tilltala torget att 
ha två motvikter, livsmedel i 
norr och kommunhus/pen-
deltåg i söder, förklarar Måns 
Werner.

Det största diskussionsäm-
net är annars parkeringsplat-
ser. Redan idag är behovet 
stort av nya parkeringar.

– Vi har idéer kring det. 
Egentligen borde dagens par-
kering organiseras om, så du 
får ett bättre flöde och inte 
kör in i en återvändsgränd, 
säger André Berggren, 
fysisk planerare. Han menar 
att dagens p-platser inte an-
vänds fullt ut.

Mycket talar för att lös-
ningen är ett parkeringshus.

– Det finns bra lösningar, 
där p-hus integreras snyggt i 
arkitektturen. Vi är inte där 
än. Först ska vi enas om själva 
strukturen. Hur ska centru-
met utvecklas, i vilken rikt-
ning och i vilken omfattning, 
menar Måns Werner.

Skisserna har arbetats fram 
efter det första seminariet 
som genomfördes tidigare i 
höst i Nödinge. Där framkom 
att grönområde, stadspark, är 
det som saknas mest. Dessut-
om upplevs torget skräpigt, 
grått och trist.

– Det är synpunkter som 
vi har tagit med oss, men det 
är svårt att tillskapa fler p-
platser utan att det blir grått, 
säger Måns Werner.

Höghus
Idén om att bygga på höjden 
är absolut inte  avfärdad.

– Nej, det är en spännan-
de tanke. Frågan är var de 
placeras bäst, säger Måns 
Werner.

Av mycket central betydel-
se är pendeltågstationen. Den 
kommer att bli ett nav för 
samtliga samhällen, så även 
för Nödinge och Ale Torg. 
Att förlägga något i direkt 
anslutning till stationen kan 
öka trygghetskänslan.

– Istället för att komma rakt 
ut på ett torg kan du kanske 
ta klivet in i en affärsfastighet 
eller ett medborgarhus, fun-
derar Måns Werner.

Kollektivtrafiken i cen-
trum, en sammanhängande 
struktur, fler bostäder, en mer 
tillgänglig älvstrand och ut-
vecklade förutsättningar för 
handel är principerna som 

arbetsgruppen utgår från.
I februari hoppas stadsar-

kitekten ha ett färdigt för-
slag till kommunfullmäktige. 
Innan dess ska nödingeborna 
få säga sitt i en utställning.

– Målet är ge beslutsfat-
tarna ett så bra underlag som 
möjligt och jag hoppas vi kan 
få alla aktörer, fastighetsäga-
re, boende, näringsidkare och 

politiker att se samma fram-
tidsbild för centrala Nö-
dinge. Det underlättar om 
man är överens när ett sam-
hälle ska utvecklas, avslutar 
Måns Werner.
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Ale Exploaterings idé om ett Ale Torg nord ser inte ut att bli verklighet. Det anses för av-
långt och utsträckt samt att det saknas ett torg, en gemensam plats att samlas. "Risken 
är att om du handlar livsmedel i norr, tar du bilen för att handla i på södra Ale Torg. Det är 
för långt att gå och ett sådant centrum vill vi inte medverka till" säger stadsarkitekt Måns 
Werner. Höghusen anses dock vara spännande idéer.


