
NÖDINGE. På kommun-
fullmäktiges möte i 
april presenteras en 
strukturstudie över 
Nödinges centrala 
delar.

Resultatet är en 
förtätning av handel, 
boende och offentlig 
service.

– Alla parter har visat 
ett stort engagemang 
och jag hoppas att stu-
dien visar på vilket sätt 
Ale Torg bör utvecklas i 
framtiden, säger stads-
arkitekt Måns Werner.

Enligt honom finns det ett 
stort intresse och starka kraf-
ter för att fortsätta utveckla 
Ale Torg och Nödinge, men 
det handlar inte bara om 
handel.

– Vi har i den här struk-
turstudien försökt att ta ett 
större grepp om de centra-
la delarna i Nödinge. Hur vi 
kan förtäta och skapa utrym-
me för mer handel, boende 
och offentlig service har varit 
huvudfrågor i arbetet, säger 
Måns Werner.

Ale Exploaterings för-
slag om Ale Torg Nord har 
varit en utgångspunkt, men i 
samråd med handlare, fastig-
hetsägare och exploatörer har 
en reviderad plan lagts fram.

Ramar in torget
– Kort uttryck bygger den på 
att försöka undvika en alltför 
utsträckt centrumbild. Vi fö-
reslår därför att lägga en ny 
fastighet ungefär i höjd med 
OKQ8 och McDonalds. På 
så vis ramar vi in torget med 

parkeringen mitt framför. De 
verksamheter som berörs av 
förslaget har uttalat sig posi-
tivt och kommer att erbjudas 
alternativ plats. Alla är väl-
digt positiva till att Nödinge 
som samhälle ska växa, säger 
Werner.

Fastighetsägaren, Balder, 
vill gärna se en ytterligare 
förtätning av handel i södra 
änden av torget, där pendeln 
finns inom räckhåll.

– Vi har jobbat hårt med 
att förankra pendeltågstatio-
nen så att den får en naturlig 
koppling till torget, vidare blir 
det viktigt att ganska snart slå 
fast var det kommande kom-
munhuset ska ligga, menar 
Werner.

Inte bindande
Strukturstudien är ingen ju-
ridiskt bindande handling, 
utan syftet är att visa prov på 
hur det fysiska centrumet kan 
struktureras upp så att en att-
raktivare närmiljö skapas.

– Parkeringsbehovet har 
vi jobbat hårt med att för-
söka hitta en bra lösning på. 
Vi föreslår att ett parkerings-
hus integreras i bebyggelsen. 
Allt kan inte ligga i mark-
plan, dessa ytor är för attrak-
tiva, säger Werner.

Den största enskilda in-
tressenten av själva handels-
platsen är ICA. Företaget ser 
i framtiden ett behov av att 
växa ytterligare.

– Vi har haft mycket kon-
struktiva samtal med ICA och 
har diskuterat fyra olika alter-
nativ, varav den sista känns 
riktigt bra. De har lämnat sitt 
samtycke till förslaget, vilket 
var väldigt angeläget, påpekar 

Werner.
När det gäller boende är 

det Alebyggen som har varit 
den naturliga motparten.

– Även här har vi kommit 
väldigt långt i våra diskussio-
ner. Vi har till och med lagt 
ett förslag som sträcker sig 
lite längre än till 2020. Lä-
genheterna på Klöverstigen 
uppfattar vi kommer att vara 
i behov av totalrenovering, 
alternativt rivas och byggas 
nytt. I samband med detta 
kommer det ges möjlighet att 
ännu mer strukturera upp och 

skapa en bättre helhet. Nö-
dinge bör i framtiden kunna 
ses som en stadsdel till Stor-
göteborg, avslutar stadsarki-
tekt Måns Werner.

Strukturstudiearrbetet har 
skett i nära samverkan med 
representanter för allmän-

heten, föreningslivet, ung-
domar, politiker, fastighets-
ägare och kommunala tjäns-
temän.

I samband med att full-
mäktige tar beslut om struk-
turstudien arrangeras en in-
formationsutställning för all-

mänheten på Medborgarkon-
toret i Nödinge.

2009  |   vecka 10  |   nummer 9  |   fokus företag 17

Se Nödinge som en stadsdel till Storgöteborg
– Stadsarkitekten klar med strukturstudien över Nödinge

Ale Torg Nord. Ett förslag som Ale Exploatering arbetade fram och som delvis har varit utgångspunkt för strukturstudien 
som stadsarkitekt, Måns Werner, genomfört över centrala Nödinge. Han föreslår emellertid att torget inte blir så utsträckt.
– Vi vill undvika risken att skapa två centrum, ett i norr och ett i söder, som inte samverkar med varandra, säger han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Det går alldeles utmärkt. 
Vi följer vår planering. 

Vad händer just nu?
– Vi har bestämt oss för att 
etablera Klädkällaren först 
på området. Det blir en 
butik om 5000 kvm. Sedan 
får vi se hur området ut-
vecklar sig och vilka intres-
senter som vill in. 

Hur ser tidsplanen ut?
– Upphandling 2010, bygg-
start 2011 och ett halvår 
efter att vägen är klar 2012 
hoppas vi kunna öppna vår 
nya butik.

Skulle ni inte bygga ett 

köpcentrum?
– Jo, vi tyckte att det skulle 
ha varit kul att slå upp allt 
samtidigt, men har nu tänkt 
om. Vi tror stenhårt på om-
rådet och vill öppna själva 
först för att sedan se hur 
det bäst utvecklas. 

Vad händer med herrgår-
den?
– Där kommer vi att öppna 
café, restaurang, hotell/
vandrarhem. En jättespän-
nande idé.

Vad jobbar ni med just 
nu?
– För tillfället gör vi inget 
i Stora Viken, men visst 

tittar vi hela tiden på af-
färskoncept som skulle 
kunna komplettera Kläd-
källaren i framtiden. 

Hur påverkas Klädkälla-
ren av finanskrisen?
– Inte alls, det känns posi-
tivt än så länge. Lågpris-
handeln brukar genrellt sett 
plocka hem lite marknads-
andelar i lågkonjunktur.

Bonusfakta: Peter Lindberg hade 
precis gått i mål i Mora, när Alekuri-
ren nådde honom. Tiden blev 8:06. 
Inte illa!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Peter Lindberg, vd för Klädkällaren.

Hur går det för Klädkällarens 
planer i Stora Viken?

Hallå där...
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Vilka kan medverka?

Privata och offentliga arbetsgivare

Organisationer och företag

Rekryteringsprojekt

Enkla och informella möten mellan 
arbetsgivare och arbetssökande. 

En mötesplats för långsiktig 
kompetensförsörjning

Vill du vara med? 
Kontakta någon av nedanstående 
personer omgående! Senast 12/3

Reimond Ardner. 010-486 07 62, reimond.ardner@arbetsformedlingen.se
eller Bernt Källgren, 010-486 53 79, bernt.kallgren@arbetsformedlingen.se


