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NÖDINGE. Pendelstatio-
nen blir Nödinges och 
Ale Torgs nya enré.

När du kliver av tåget 
kan du följa ett stråk 
som via en öppen torg-
plats har Ale gymna-
sium inom räckhåll och 
en livaktig kommersiell 
service runtom sig.

Strukturstudien för 
Nödinge visar med hela 
handen hur kommun-
ledningen vill se cen-
tralorten utvecklas.

Ale kommun växer i allmän-
het och Nödinge i synnerhet. 
För att skapa en bra helhets-
bild av hur kommunen vill 
se den framtida strukturen 
av centrala Nödinge har en 
strukturstudie genomförts.

– Det finns många intres-
senter runt Ale Torg och alla 
har ställt samma fråga. Vad 
vill kommunen? Det redovi-
sar vi nu efter ett digert arbete 
i dialog med såväl medborga-
re som förtagare och fastig-
hetsägare, säger kommundi-
rektör Stig Fredriksson.

Projektledningen som har 
bestått av stadsarkitekt, Måns 
Werner, och fysisk planera-
re André Berggren, baseras 
förslaget för Nödinge 2020 
på fem stadbyggnadsprinci-
per.

– Det handlar om  kollek-
tivtrafik, kommersiell och of-
fentlig service, hög tillgäng-
lighet, fler boende i centrum 
och en attraktiv närmiljö. 
Tar vi vara på dessa principer 
kommer vi att kunna skapa 
ett livskraftigt centrum, säger 
Måns Werner bestämt.

Strukturstudien visar också 
att det är Ale Torg syd som 
ska utvecklas först.

– Vi bör börja vid pendel-
stationen. Det blir Nöding-
es nya entré och vi ska prio-
ritera den kollektive resenä-
ren. Med ökade bensinpriser, 
sämre biltillgänglighet i Gö-

teborg och ett pendeltåg som 
ger nödingebon en kvarts 
restid till stan är det inte 
svårt att förstå vilket lyft det 
blir för Ale kommun när Ale-
pendeln är verklighet, säger 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Jarl Karlsson (S).

Kärnan
Området mellan pendelstatio-
nen och Ale gymnasium har 
blivit något av kärnan i struk-
turstudien. Här kan Nödinge 
få en ny identitet heter det.

– Vi har ambitionen om 

ett grönare centrum. Visio-
nen är att skapa en attraktiv 
och levande närmiljö. I våra 
gruppdiskussioner har önske-
målet om ett torg, en gemen-
sam samlingsplats att träffas 
och trivas på varit tydlig, säger 
Måns Werner och Stig Fre-
driksson fyller i:

– När vi frågade ungdo-
marna vad de tyckte var bäst 
med Ale Torg idag svarade de: 
”Vilket torg?” Det är väldigt 
målande för hur de uppfattar 
dagens centrum.

Det är stora insatser som 

planeras och en arbetsgrupp 
med kommunala tjänstemän 
och representanter från fast-
ighetsägaren Balder ska om-
gående tillsättas.

– Vi vill komma igång direkt. 
Vi ser redan tornen till pendel-
tågstationen. Nu gäller det att 
se till att det händer något på 
andra sidan också. Förslaget att 
låta den glasade övergången gå 
över både E45 och lokalvägen 
är viktigt att få igenom. Det är 
något som både Jan Skog (M) 
och jag påtalar i alla samman-
hang, säger Jarl Karlsson.

Eventuell utbyggnad
Ica som är den enskilt största 
aktören på torget har visat in-
tresse för en eventuell utbygg-
nad. Var en stor livsmedelsbu-
tik bäst placeras har struktur-
studien inte givit svar på.

– Det är en  fråga för proffs. 
I vårt förslag finns det tre möj-
ligheter. Ica kan växa i norra 
delen (OK-tomten), i ett syd-
läge alternativt i den befintliga 
byggnaden om man hittar en 
sådan lösning. Vi tror att Ica-
handlaren och Ica Fastigheter 
är mest kompetenta att göra en 
sådan bedömning, menar Stig 
Fredriksson.

Företagarföreningen på Ale 
Torg har länge påpekat allva-
ret i bristen på parkeringar. 
Det behovet kommer att lösas 
på två sätt.

– Vi får fler markparkering-
ar genom att vägen flyttas när-
mare Göta älv och vi har dess-
utom en idé om ett parkerings-
däck. Det beror lite på hur ut-
byggnaden av fastigheterna 
kommer att se ut, säger André 
Berggren.

Något enskilt kommun-
hus för den samlade kommu-
nala administrationen har inte 
ritats in.

– Bedömningen är att om 
visionen förverkligas kommer 
det att finnas tillräckligt med 
utrymme för Ale kommun att 
hyra, menar Fredriksson.

Oklart om höghus
Höghusen som det också har 
talats mycket om finns inte 
heller med.

– Det är en spännande 
tanke, men det är mycket som 
måste utredas innan något 
sådant byggs. Vi har med det 
i tankarna och personligen så 
tycker jag att det vore bra om vi 
vågade lite mer i Nödinge. Ett 
höghus skulle tydligt signale-
ra och markera en plats, vilket 
är viktigt i en centralort, säger 
Måns Werner.

Älvängen gavs rubriken den 
attraktiva småstaden, exakt hur 
Nödinge ska benämnas är inte 
lika självklart i studien.

– Nödinge är ett samhälle i 
förnyelse och vi ser gärna att 
det blir en centralort inte bara 
i Ale utan också en stark del i 
Göteborgsregionen, visione-
rar Jarl Karlsson.

Strukturstudien över Nö-
dinge ska nu upp i kommun-
styrelsen och sedan vidare till 
Ale kommunfullmäktige för 
antagande. Någon form av ut-
ställning för aleborna är också 
planerat.

Ale Torg ska utvecklas åt syd
– Kommunens strukturstudie över centrala Nödinge äntligen klar
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Platsen framför Ale gymnasium har naturliga förutsättningar att bli en samlingspunkt i centrum. Genom att lägga en ny 
samlad offentlig service vid eller i närheten av denna kan platsen fyllas med innehåll, skriver projektledningen.

STRUKTURSTUDIENS MÖJLIGHETER
8700 kvm ny handelsyta i syd
12000 kvm kontor i syd
7000 kvm handel i nord
Förslaget ger totalt 1380 p-platser. 

Behovet beräknas till 1340.
Beräknad folkmängd i Nödinge 2015: 
6300. Idag ca 5000.

I den kooperativa hyresrättsföreningen i Älvängen  
bor man modernt och bekvämt mitt i centrum.  

Nu finns det två lediga lägenheter på 2 rok!

För att söka någon av lägenheterna behöver du vara 
medlem i Intresseföreningen för kooperativ hyresrätt i Ale. 
För mer information gå in på www.alebyggen.se eller ring 
oss på 0303-330 800. 

Läs mer på www.alebyggen.se
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Ale gymnasium

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
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