
NÖDINGE. Det blev 
mycket fokus på gator 
och vägar på vårens 
ortsmöte i Nödinge.

Cirkulationsplatsen 
på Norra Kilandavägen 
har precis kommit på 
plats, men kritiseras 
redan.

Mer positivt var det 
att lyssna till kultur-
chef Michael Svens-
sons föredrag om nya 
mötesplatser för unga 
och Kjell Lundgrens 
förhoppningar om 60 
nya jobb i Nödinge.

Gaturingenjör Jesper Gus-
tafsson fick svara på många 
frågor om diverse olika tra-
fiklösningar i Nödinge. Det 

handlade om allt från höga 
hastigheter till smala vägar 
och bristen på gång- och cy-
kelvägar. För att få bättre flyt 
och en högre säkerhet har 
en cirkulationsplats upprät-
tats där Norra möter Gamla 
Kilandavägen. Den har dock 
inte fallit i god jord hos nö-
dingeborna.

– Eftersom den är så liten 
hindrar den inte mopedister-
na från att köra rakt igenom 
den, utan att sänka farten, röt 
en ortsbo.

Mötesordföranden, Sven 
Pettersson (S), var också 
kritisk.

– Den är för liten, vilket gör 
att lastbilar tvingas backa, fixa 
och trixa för att ta sig fram.

Skälet till att rondellen har 

blivit i det mindre formatet 
var att markägaren inte ac-
cepterade att den tog mer 
utrymme.

– Det är olyckligt, men så 
är det. Vi var tvungna att göra 
något, menade Jesper Gus-
tafsson.

Oron för vad som händer 
när lastbilstransporterna blir 
fler upp till sandgropen är 
stor och frågan lär aktualise-
ras igen.

Nya gång- och cykelvä-
gar är både på gott och ont 
konstaterade mötesdelta-
garna. Det innebär nämli-
gen att körbanan i regel har 
blivit smalare, vilket gör det 
svårt för större fordon samt 
bil med husvagn.

– Vi har prioriterat Gc-
vägar och smalare vägar är 
inte bara en nackdel. Det be-
tyder också att hastigheten 
sänks, villket höjer säkerhe-
ten, menar Jesper Gustafs-
son.

Kulturchef, Michael 
Svensson, föredrog sedan om 
den gigantiska satsning som 
görs i Ale kommun för att 
möta behovet av en attraktiv 
mötesplats för ungdomar.

– Vi har tillsammans med 
olika förvaltningar och för-
eningar skapat något som 
kallas Mötesplats ungdom i 
Ale gymnasium. Det betyder 
att huset med alla dess möj-
ligheter håller öppet på tors-
dagkvällar. Här erbjuds allt 
från teater, film, foto, mat-

lagning till cirkusskola och 
läxläsning.

Redan till hösten hoppas 
Michael Svensson att Mötes-
plats ungdom ska hålla öppet 
två dagar i veckan.

– Vi vet att detta förebyg-
gande arbete med att erbjuda 
ungdomar positiva aktiviteter 
är en stor vinst för samhället. 
En person i missbruk kostar 
2,5 Mkr om året, därför är det 
värt att satsa lite, sa Michael 
Svensson och påminde om att 
Ale har som ambition att bli 
Sveriges ungdomskommun 
om något år eller två.

Kjell Lundgren från Ale 
kommuns näringslivsenhet, 
Ale Utveckling, gav avslut-
ningsvis en bild av det pågå-
ende teknikskiftet.

– Batteri- och bränslecell-
stekniken blir en viktig del i 
framtiden, därför känns det 
bra att Sveriges största bat-
teri- och bränslecellscentrum 
ligger i Nol.

Vidare avslöjade han att 
en nyetablering är nära i Nö-
dinge.

– Det är Powercell, Volvo 
AB:s tillverkare av bränslecel-
ler till den tunga fordonsin-
dustrin som är mycket intres-
serade av att flytta in i Milli-
pores tidigare lokaler. Det 
skulle innebära 60 nya ar-
betstillfällen.
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Vid Skolvägen i Bohus planerar vi att 

bygga kooperativa hyresrätter på 

ängen som kallas Potatisåkern. 

Fyra moderna enplanshus på 3 rok 

och åtta tvåplanshus på 4 rok kan 

vara inflyttningsklara i början av 

2010!

För mer information och intresse-

anmälan kontakta Alebyggen på 

telefon:  0303-330 800 eller gå in på 

vår webbplats:  www.alebyggen.se

För att söka en kooperativ hyresrätt 

i Bohus behöver du vara medlem i 

Intresseföreningen för kooperativ 

hyresrätt i Ale.
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60 nya jobb om Powercell etablerar i Nödinge

Gatuingenjör, Jesper Gustafsson, fick mycket att tänka på 
under ortsmötet i Nödinge.

Kulturchef, Michael Svensson, berättade om Mötesplats 
ungdom.

Kjell Lundgren, ser att Sverige kan bli en aktör på framti-
dens batterimarknad och i Ale skapas redan ett kluster.
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