
NÖDINGE. Backa Säteri 
i Nödinge växer.

Ett fåtal hus väntar 
fortfarande på sina 
boende.

De som redan har 
flyttat in vittnar om ett 
ljust och servicevänligt 
område.

Backa Säteri lanserades som 
ett golfnära boende med 18 
hål i trädgården. Överklagade 
planer, lågkonjunktur och en 
överbelastad planeringsav-
delning har sänkt takten på 
utbyggnaden. Nu ser Ale Ex-
ploatering AB ljuset i tunneln 
och framtiden har nya spän-
nande etapper med sig.

– Götenehus reser just nu 
etta par huskropper, PEAB 
jobbar med att skapa förut-

sättningar för ett flerbostads-
hus, Myresjö kommer att 
bygga totalt sex nya hus längs 
Klockarevägen varav tre star-
tar innan årsskiftet, säger re-
gissören bakom Backaområ-
det, Jan-Erik Olsson.

Han kan konstatera att just 
Ale Exploatering fortfarande 
har ett antal osålda hus.

Gott om intressenter
– Men det är inte samma sak 
som att vi saknar intressenter. 
Det är många som hör av sig 
och vi betar av dem en efter 
en. Vi är noga med att hitta 
rätt köpare, säger han.

Om konjunkturen fortsät-
ter sin svagt positiva trend 
planerar Ale Exploatering att 
bygga ytterligare sex hus av 
typen Kerstin. De är knappt 

130 kvm stora. I dagsläget är 
cirka 220 nya boenden för-
verkligat i Backa, inkluderat 
Lill-Backa.

Bara nio hål
Golfbanan har varit ett hu-
vudargument för det nya 
moderna bostadsområdet i 
Nödinge. Av de planerade 
18 hålen har dock bara nio 
byggts färdigt.

– Det är självklart en 
missräkning, men kan Ale 
kommun bara bli färdiga 
med detaljplanen så kommer 
ytterligare tre hål att byggas 
omgående, berättar Jan-Erik 
Olsson och fortsätter:

– 12 hål ska göra Nödinge 
GK till en intressant bana. 

Många menar att 18 hål är 
för långt och nio för lite. 12 
hål kan vara en mellanform 
som passar de flesta.

Förutom golfbanan finns 
det fler starka argument för 
Backa Säteri. BanaVäg i Väst 
och utbyggnaden av såväl väg 
som järnväg ger extra vind i 
seglet.

Ingen hemlighet
– Det är ingen hemlighet att 
det påverkar oss i rätt rikt-
ning. Kommunikationerna 
till Göteborg med pendeltåg 
i framtiden lockar många. 
Prisbilden är också ett tungt 
skäl att välja Nödinge. Jäm-
fört med till exempel Möln-
lycke ligger vi en dryg miljon 

lägre, säger Jan-Erik Olsson.
Under en promenad i 

Backa träffar vi på Mats Ei-
senschmidt som har bott i 
området knappt 2,5 år.

Stortrivs
– Vi trivs verkligen. Tidigare 
bodde vi i Björkekärr i Göte-
borg. Det var förvisso ganska 
nära naturen där också, men 
skillnaden är stor. Här är det 
framför allt den friska luften 
och det härliga ljuset som 
piggar upp, berättar han.

Många barnfamiljer har 
valt att bosätta sig i Backa 
Säteri.

– Det är nog tryggheten 
som lockar. Här är helt lugnt 
och alltid väldigt tyst. För en 

barnfamilj kan det knappast 
bli bättre. Här finns också ett 
bra utbud av föreningsaktivi-
teter, säger Mats Eisensch-
midt.

Tidningen talar också med 
Reidar Johansson som har 
bott en tid i området.

– Vi är väldigt nöjda och 
det är egentligen ofattbart att 
det fortfarande står några hus 
tomma. Framför allt tycker vi 
att servicen har varit perfekt 
sedan vi valde att flytta hit.
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Kungörelse
Vägverket Region Väst har upprättat förslag 
till arbetsplaner för nedanstående sträckor.

väg 2005 Korsning med Norge-/Vänerbanan, 
Trollhättans kommun, Västra Götalands län,

väg 2011 Korsning med Norge-/Vänerbanan, 
Trollhättans kommun, Västra Götalands län,

väg 2018 Korsning med Norge-/Vänerbanan, 
Trollhättans kommun, Västra Götalands län,

Delägare till berörda samfälligheter har möjlig-
het att yttra sig över respektive arbetsplan.  

För arbetsplan väg 2005 Korsning med Norge-/
Vänerbanan gäller detta samfälligheterna 
Trollhättan Fåstorp s:15, Trollhättan Fåstorp 
s:16, Trollhättan Fåstorp s:17, Trollhättan 
Fåstorp s:18, Trollhättan Fåstorp s:19, 
Trollhättan Holm s:4, Trollhättan Holm s:6 samt 
Trollhättan Jönsberg s:2.

För arbetsplanen väg 2011 Korsning med Norge-/
Vänerbanan gäller detta samfälligheterna 
Trollhättan Ingelsängen s:1, Trollhättan 
Ingelsängen s:2 samt Trollhättan Ingelsängen s/18. 

För arbetsplanen väg 2018 Korsning med 
Norge-/Vänerbanan gäller detta samfälligheten 
Trollhättan Hälltorp s:1.

Av arbetsplanen framgår även vilka delar av all-
mänt vägnät som dras in från allmänt underhåll 
(Väglagen § 25).

Arbetsplanerna ställs ut för granskning under 
perioden 2009-10-27 – 2009-11-10 på Vägverkets 
regionkontor i Göteborg, Kruthusgatan 17.

Eventuella anmärkningar ska ha inkommit till 
Vägverket, Region Väst, 405 33 Göteborg senast 
2009-11-10. Märk kuvertet med väg 2005, 
väg 2011 alternativt väg 2018.

Frågor om arbetsplanerna besvaras av Magnus 
Stenberg, projektledare, 031-63 53 58 eller Petra 
Fridstedt, projektkoordinator, 031-63 59 11.

Vägverket arbetar för att din resa på Sveriges 
vägar ska vara så smidig, säker och miljö-
anpassad som möjligt. Vi har ansvar för 
frågor som rör vägar, trafik och trafikanter.

www.vv.se

Backa Säteri hyllas av boende

Mats Eisenschmidt med sina båda hundar, Cesar 4 år och Oliver 5 år, trivs utmärkt i Backa Säteri. Lugnet, ljuset och den 
friska luften är argument som tydligt bekräftar varför han har fallit för Nödinge.

– Och snart väntar nya etapper med fler bostäder

I BACKA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tidigt i tisdags morse skedde ett inbrott i Kicks butik på 
Ale Torg. Tjuvarna drog ned ett skyltfönster med hjälp av 
en bil och tillhörande stålvajer. Fordonet lämnades kvar 
på platsen. Rökutveckling uppstod i butiken och utlöste 
brandlarmet, strax efter klockan fyra. Tjuvarna lyckades 
inte komma över något gods.      Foto: Christer Grändevik

Misslyckad kupp mot Kicks
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