
NÖDINGE. Det blir 
Derome Hus, Skan-
ska Nya Hem och Sve-
rigehuset som tillsam-
mans med Ale kommun 
bygger ut det nya 
bostadsområdet Ale 
Höjd i Nödinge.

Totalt planeras 
mellan 300-350 bostä-
der.

Första inflyttning är 
planerad till 2013.

Ett stort steg har tagits i för-
verkligandet av ytterligare ett 
nytt spännande bostadsområ-
de i Ale kommun. Tre explo-
atörer är nämligen utsedda.

– Vi har valt dem på grund 
av deras erfarenhet av liknan-
de projekt. De har presente-
rat spännande taknar för om-
rådet och vi kommer nu att 
ta fram ett samarbetsavtal för 
att lägga fast detaljerna för 
det fortsatta arbetet med Ale 
Höjd, säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (S).

Kommunledningen hade 
fem seriösa förslag att ta ställ-
ning till.

– En tung faktor har varit 
de tuffa energikraven som vi 
ställer på de bostäder som 
ska byggas i området. Förut-
om det har vi inte varit så in-
tresserade av referensobjekt, 

utan vi har främst ställt frågor 
kring varför de vill bygga här 
och bli en del av Ale Höjd, 
säger kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Upplåtelseformer
Totalt kommer cirka 300-350 
bostäder att byggas i områ-
det samt förskola och grund-
skola. Beräknad inflyttning 
blir under år 2013. Ale Höjd 
kommer att få bostäder med 
både äganderätt, bostadsrätt 
och hyresrätt. Nästa steg i 
processen blir att ta fram en 
detaljplan för utbyggnaden.

Fördelningen mellan ex-
ploatörerna och kommunen 
är enligt följande:
•  Derome Hus AB, 30% 

byggrätter i form av ägan-
derätt/bostadsrätt samt 5% 
hyresrätter

•  Skanska Nya Hem, 30% 
byggrätter i form av ägan-
derätt/bostadsrätt samt 5% 
hyresrätter

•  Sverigehuset, 20% byggrät-
ter i äganderätt/bostadsrätt

•  Ale kommun, 10% tomter 
till den kommunala tomt-
kön.

Små etapper
– Allt byggs inte på en gång 
utan i små deletapper. Mark-
naden avgör takten, säger 
Stig Fredriksson.

I Nödinge kommer också 

ytterligare ett område att 
börja planeras mer detaljerat.

– Vårt samarbetsavtal med 
Orkla gör det möjligt att nu 
på allvar börja studera hur 
södra Nödinge kan utveck-
las. Det handlar om Lahalså-

sen och Gokartområdet. I da-
garna lägger vi fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram 
om hur vi tänker oss fram-
tiden. Det framgår väldigt 
tydligt att den snabba ut-
vecklingen kommer att kräva 

stora investeringar i bland 
annat skolor och förskolor. 
Samtidigt reviderar vi befolk-
ningsprognosen till 2020. Vi 
trodde länge på 35 000 invå-
nare, men utgår nu från 32 
500, säger samhällsplane-

ringschef Lennart Nilsson.
Lokaltidningen kan med 

andra ord räkna med en sti-
gande upplaga...
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Bostadsplaner på hög höjd i Ale

ÄLVÄNGEN. Detaljpla-
nen för bostadsutbygg-
naden av Kronogården 
växer fram.

I maj väntar en ny 
utställning.

I höst kan planen för-
hoppningsvis antas.

Tidplanen håller än så länge 
för planeringen av den störs-

ta samlade bostadsexploate-
ringen hittills i Ale kommun. 
På Kronogården i Älvängen 
ska totalt 400 bostäder resas. 
Första inflyttning är beräk-
nad till årsskiftet 2011-2012.

– Vi har haft få synpunkter 

och de som har framkommit 
kommer vi att kunna tillgo-
dose. Det känns väldigt po-
sitivt, säger samhällplane-
ringschef, Lennart Nilsson.

Efter att ha beaktat in-
komna synpunkter sker i maj 

en ny utställning. Dyker det 
inte upp några överklagan-
den kan detaljplanen antas 
i höst. 

– Det har varit en stor enig-
het mellan både kommun 
och markägare om att hela 

tiden hitta lösningar, säger 
Lennart Nilsson.

Sedan tidigare är det klart 
att Veidekke Bostad och 
Skanska Nya Hem har fått i 
uppdrag att exploatera områ-
det. Ale kommun har också 

tagit ett antal tomter i an-
språk för den kommunala 
tomtkön. En ny grundskola 
och förskola är också plane-
rad till Kronogårdsområdet.
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Ale Höjd i Nödinge är egentligen den första delen i en större utbyggnaden av hela bergsryggen som sträcker sig från Brands-
bobergen i Nol och söderut.
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