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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Alevägen 37, 449 44 Nol

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Stekpanna

249:-
NU

Ord pris 

499:-

RABATT
50%

Tefal Privilege Pro

• Passar alla spisar och plattor 
  – även induktion
• Ugnssäker upp till 175° C
• Tål maskindisk

Fiberbrott orsakade kaos
En kalkcementpelare 
gick rakt igenom en fiberka-
bel i Bohus. Brottet på led-
ningen gjorde att många var 
utan internet, telefon och tv 
under fredagen.

Ale kommun och Alebyg-

gens hyresgäster var två stora 
aktörer som drabbades. Strax 
efter klockan 19 på frdags-
kvällen var felet åtgärdat och 
livet kunde återgå till det nor-
mala.
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Markbyte skapar förutsättningar 
för nya bostäder – och nya golfhål
NÖDINGE. En lång pro-
cess ser ut att få ett 
lyckligt slut.

Nio hål kan nu äntli-
gen bli 18 för Nödinge 
Golfklubb.

Ale kommun och den 
stora markägaren i 
södra Nödinge är över-
ens om ett markbyte 
som förutom en kom-
plett golfbana också 
kan betyda 500-800 
nya bostäder.

På tisdag i denna vecka tar 
Kommunstyrelsen beslut om 
ett samarbetsavtal med den 
norska Orkla-koncernen som 
är en stor markägare i södra 
Nödinge. Avtalet innebär 
att Ale kommun och Orkla 
är överens om ett markby-
te. Kommunen erhåller 15 ha 
mark på gärdena i anslutning 
till golfbanan, vilket möjlig-
gör att banan kan fortsätta att 
utvecklas. Orkla får i gengäld 
cirka 17 ha mark i Jakobsdahls-
området där bland annat go-
kartbanan idag ligger.

–Det är mycket glädjande 
att vi nu är överens om den 
fortsatta utvecklingen av södra 
Nödinge, säger Kommunsty-
relsens ordförande Jarl Karls-
son (S). Avtalet har bara vin-
nare och Nödinge har stor 
potential att fortsätta utveck-

las med attraktiva bostäder i en 
vacker omgivning som dessut-
om får en allt bättre tillgäng-
lighet.

Ale kommuns avsikt är att 
sälja den nyvunna marken till 
Backa Säteri Golf AB för att 
företaget ska kunna fortsätta 
banbygget.

– Det är naturligtvis väldigt 
positivt att den här frågan nu 
är löst, säger ägaren Ulf Run-
marker. Det har vi väntat 
länge på.

Hur går tankarna kring 
en fortsatt utbyggnad?

–  Nu när förutsättningarna 
är säkrade kan detaljplanen på-
börjas för fler hål. Planeringen 
tar tid och kan dessutom över-
klagas. När vi väl är framme 
kommer utbyggnaden att ske 
i två etapper. Vi börjar troligt-
vis med tre hål och på längre 
sikt kompletterar vi med ytter-
ligare sex. Vi måste se hur bo-
stadsbyggandet löper på och 
hur ekonomin utvecklar sig. 

Golfklubbarna har haft 
det motigt en tid. Hur mår 
Nödinge GK?

– Vi har en fin bana som är 
perfekt lokaliserad och väldigt 
ambitiösa medlemmar. Det 
råder inga tvivel om att pro-
jektet kommer att gå i hamn, 
men tidsplanen är något förse-
nad, säger Ulf Runmarker.

Samarbetsavtalet inne-

bär också starten på en aktiv 
planering för fler bostäder i 
södra Nödinge. Kommunen 
kommer att inleda arbetet med 
en fördjupad översiktsplan för 
områdets sydligaste del för att 
utreda vilken bostadsexploate-
ring som är möjlig och lämp-
lig.

– Exakt hur Orkla kommer 

att jobba med bostadsfrågan 
vet vi inte idag, men intentio-
nerna i avtalet är att skapa möj-
ligheter för 500-800 bostäder, 
säger kommundirektör Stig 
Fredriksson.

En realistisk tidplan skulle 
innebära inflyttning under 
2014.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Orkla och Ale kommun överens om Nödinges utveckling

Nu finns det äntligen 
markförutsättningar för en 
utbyggnad av golfbanan i 
Nödinge. I vilken takt och 
när det sker är däremot 
inte känt.
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