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Inga barngrupper på över 18 barn i förskolan. 
Yngregrupper får inte överstiga 12 barn

Mindre grupper i skolan, max 25 elever i en grupp

Träffa Alliansen 

lördag 21 augusti kl 11-15 
på torgmöten i Älvängen och Nödinge

Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C)

Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)
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NÖDINGE. Den 7 sep-
tember tas första 
spadtaget för 20 nya 
lägenheter på Norra 
Klöverstigen i Nödinge.

Huskroppen kommer 
att gå i stil med de som 
redan finns på området.

– Det finns ett oer-
hört tryck på lägenhe-
ter i Ale, framförallt i 
Nödinge, konstaterar 
Alebyggens projektle-
dare Sven Burgren.

Lägenheterna på Södra och 
Norra Klöverstigen uppfördes 
under åren 1969-72. Däref-
ter har det inte byggts några 
hyreslägenheter på orten. Av 
den anledningen finns det ett 
uppdämt behov, vilket Alebyg-
gen är väl medvetna om.

– Intresset av att bo i 
Nödinge är väldigt stort och 
vi får många ansökningar på 
varje tom lägenhet, förklarar 
Sven Burgren.

I Ale kommuns översikts-
plan finns det en tydlig inrikt-
ning på att skapa nya bostäder 
på parkeringar och andra ytor i 
Nödinge. Att Alebyggen väljer 
att göra den här satsningen just 
nu har sina skäl.

– Ur ekonomisk synvinkel 
är det tufft att bygga hyreslä-
genheter idag. Vi kan göra det 
tack vare att vi äger marken, vi 
har värmeförsörjning på plats 
med fjärrvärme som vi kan 
koppla på, samt att ritningarna 
och idén redan fanns. Detta 

sammantaget gör att vi slipper 
mycket av initialkostnaderna, 
säger Sven Burgren och fort-
sätter:

– Faktum är att jag gick 
ner i vårt förråd och häm-
tade ritningarna på huset. Vi 
hade nämligen planer på att 
bygga 1993, men på grund 
av konjunkturläget och andra 
omständigheter fick projektet 
skjutas på framtiden.

Fyra våningar
Huset kommer att byggas i 
fyra våningar med fem lägen-
heter på varje plan. Det blir 
hyresrätter med dagens stan-
dard.

– Vi kommer att ha ingla-
sade balkonger, helkaklade 
badrum, parkett i alla rum, 
väggarna ska vitmålas och 
köket förses med ekluckor. 
Vidare kan nämnas att det blir 
bredband i alla rum, säger Bur-

gren.
Fyra mindre tvårumslägen-

heter (48 kvadratmeter) byggs 
centralt på varje våningsplan, 
åtta större tvårummare (57) 
och därtill åtta trerumslägen-
heter (80) på gavlarna.

– Huset blir handikappsan-
passat där samtliga boende får 
tillgång till hiss. Trappgången 
och hissen byggs inomhus som 
man når via en öppen loftgång.

Lägenheterna kommer att 
vara klara för inflyttning 1 
november 2011. Tage & Söner 
är utsedd till totalentreprenör 
och byggkostnaden är beräk-
nad till närmare 40 miljoner 
kronor.

– Hyran blir 5 380 kronor 
för den minsta lägenheten 
och 9 000 för trerummaren. 
För den som är intresserad går 
det bra att anmäla sig till Ale-
byggens kölista, avslutar Sven 
Burgren.

JONAS ANDERSSON

20 nya lägenheter i Nödinge
– Byggstart sker i september– Byggstart sker i september

Sven Burgren visar var de nya lägenheterna i Nödinge ska 
ligga. Byggstart sker i september och i november nästa år 
ska det vara klart för inflyttning.

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Roland Wall Elena Fridfelt

Lennart 
Dahl Åke

Niklasson

Boel HolgerssonAnitha Kristiansson

Sten-Åke Oveborn
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Ett miljövänligt Ale
Vi kombinerar miljöhänsyn med framtidstro. Det behövs ett grönt parti som 
fokuserar på utveckling och inte bara på att bevara det gamla och säga nej 
till allt nytt. 
Det ska vara lätt för Aleborna att leva miljövänligt.

Ett företagsamt Ale
Det är i de små och medelstora företagen som nya jobb skapas. Därför är 
det viktigt att planera så att Ale blir ett attraktivt område att etablera i. 
Det krävs goda kommunikationer, områden som passar för olika typer av 
företagsetableringar, smidig kommunal handläggning och närhet till offentlig 
och kommersiell service. 
Det ska vara lätt för Aleborna att starta företag 
och att hitta ett jobb.

Skolan
Barn och ungdomar i Ale har rätt till bra skolor oavsett om de väljer går 
i en friskola eller en som drivs av kommunen. De senaste åren har det inte 
gått bra för de kommunala skolorna i vår kommun. Resultaten i grundskolan 
har försämrats så drastiskt att det också går ut över Ale gymnasium. Allt 
fl er får inte tillräckligt goda kunskaper och betyg för att komma in på ett 
nationellt program. De hänvisas i stället till det individuella programmet. Den 
här utvecklingen måste vändas så att Ales skolor i stället ska kunna mäta 
sig med de bästa i landet. 
Det ska vara lätt för Aleborna att få en bra utbildning.

Familj
Småbarnsföräldrar i Ale ska kunna känna sig trygga med att deras barn får 
en bra omsorg i förskolan. Vi ser positivt på alternativ till den kommunala 
förskolan i olika delar av kommunen. 
Det ska vara lätt för Aleborna att ordna barnomsorgen.

Stöd och omsorg
De Alebor som har behov av hjälp och stöd från kommunen ska självklart 
ha det. Myndighetsbeslut ska fattas på ett rättssäkert sätt och med största 
möjliga hänsyn till den enskilda. Var och en ska ha ett val när det gäller 
vem som ska utföra den beslutade insatsen inom exempelvis äldreomsorgen. 
Äldre par ska ha rätt att leva tillsammans även om en av dem har större 
behov av vård och/eller omsorg än den andre. De utlovade nya äldreboendena 
i Nödinge och centrala Älvängen ska byggas. Alla har rätt till nylagad mat. 
Det ska vara lätt för Aleborna att få hjälp när de behöver det.
 

Ge drömmen en chans! 
Rösta på Centerpartiet!


