
NÖDINGE. Det blev ett 
positivt ortsmöte i 
Nödinge.

Som vanligt stod 
samhällets expansion 
på dagordningen.

– Men det roligaste 
var ändå att se så 
många unga och nyin-
flyttade nödingebor i 
lokalen, sa mötets ord-
förande, Sven Petters-
son, efteråt.

Nödinge är på väg in i en 
ny spännande fas. Det pla-
neras bostäder på bergsryg-
gen mellan Nol och Nö-
dinge, fortsatt expansion på 
Backa Säteri, fler bostäder i 
direkt anslutning till golfba-
nan och snart är markägaren 
Orkla redo att lämna in en 
ansökan om detaljplanelägg-
ning av Lahalsåsen och gamla 
Gokartbanan där upp till 500 
bostäder kan byggas.

– Dessutom har vi stora 
planer för de centrala de-
larna. Vi skulle gärna se att 
nästa etapp på Ale Torg också 
innehåller boende, säger 
samhällplaneringschef, Len-
nart Nilsson.

När det gäller utveckling-
en av torget har Ale kommun 
antagit en strukturstudie som 
pekar ut en exploatering av 
den södra delen först.

– Vi för samtal med fast-
ighetsägaren Balder och 
Ica som är intresserat av en 
större  lokal. Tanken är att 
bygga något som du kan kliva 
rakt in i när du kommer med 
pendeln. Förhoppningsvis 
kan våra diskussioner bli mer 
konkreta snart så att vi till 
senhösten kan inleda ett de-
taljplanearbete, menar Len-
nart Nilsson och påpekar att 
kommunen själv har ett stort 

intresse av att komma framåt 
i ärendet.

– Det planerade kommun-
huset utgör ju tillsammans 
med Ica de tyngsta brickor-
na i det här spelet.

350 nya bostäder
På Ale Höjd mellan Nol och 
Nödinge har Derome, Sveri-
gehuset och Skanska fått för-
troendet att tillsammans med 
Ale kommun exploatera 350 
nya bostäder i olika upplåtel-
seformer. Ett uppstartsmö-
te är planerat före semestern 
och innan året är slut ska en 
ansökan om detaljplanelägg-
ning vara klar.

Även på Backa Säteri fort-
sätter bebyggelsen. Götene 
Hus och Myresjöhus har nio 
tomter kvar och Ale Exploa-
tering har 52.

Lennart Nilsson kunde 
också berätta att det nu finns 
ett förankrat förslag om att 
förlägga nästa F-5-skola vid 
Norra Kilandavägen och inte 
inne i centrum vid övriga 
skolor.

– Det blir för tätt med 
skolor. Verksamhetspersonal 
menar att de inte får möj-
lighet att skapa någon egen 
identitet. Dessutom är det 
bra att vi slipper leda in mer 
trafik genom centrum. Alla 
föräldrar som skjutsar sina 
barn utgör idag en viktig pla-
neringsfråga. På den punk-
ten känns Kilandavägen mer 
lämplig. Den har kapacitet 
och få kommer att besväras 
av en eventuellt utökad tra-
fikmängd, menar Lennart 

Nilsson.
Ulf Runmarker, Nödinge 

Golfklubb, tillkännagav att 
det finns ett stort intresse att 
utöka banan med ytterliga-
re tre hål till en tolvhålsbana, 
men att det ännu inte finns 
någon tidsplan.

Det var mycket fakta och 
tämligen konkreta visioner 
som redovisades för de 76 
mötesdeltagarna i torsdags.

– Jag är alltid glad när jag 
tvingas dela kanelbullarna. 
Det är oerhört roligt att våra 
unga nyinflyttade nödinge-
bor tar sig hit, avslutade Sven 
Pettersson.
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ÖPPET HUS

Söndag 9 maj kl 12 - 15

ÖPPEN GOLFDAG

ÖPPEN VISNING

SÄLJSTART HUS KERSTIN, 
5 ST EGET ÄGANDE

2-plans par -/radhus, 123 m2

Pris: 2 875 000 – 2 925 000 kr
Malm Erikssons gränd 11-19   

www.backasäteri.se 

Backa Säteri

SÄLJSTART HUS GREEN, 
5 ST  EGET ÄGANDE

2-plans villa 147 m2 5-6 rok
Pris: 3 550 000 kr

Jordkällevägen 2 - 10 
www.myresjohus.se/gbg

DE SISTA HUSEN:
EGET ÄGANDE

2-plans villa 147 m2 5-6 rok
Pris: 3 550 000 kr

Hästekärrsvägen 1, 3, 5, 9      
www.gotenehus.se/gbg 

Mer info hittar du på: www.backasateri.se
www.myresjohus.se • www.gotenehus.se 

www.nodingegk.se

En riktigt festlig dag
Kom och prova på!

Hembygdsföreningens samlingar 

från Säteriet visas!

• Puttning, slå på driving-rangen, 
 guidade turer på banan
• Ät glass eller nyttig mat i 
 golfrestaurangen
• Prova/Köp nya eldrivna golf-moppar

Söndag 9 maj kl 11 – 15

Söndag 9 maj kl 12 – 15

HUSVISNING
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Mycket på gång i Nödinge

Samhällsplaneringschef Lennart Nilsson föredrog tillsammans med Katarina Allansson om 
delar av Nödinges planerade expansion.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Positivt ortsmöte om expansion:


