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Jag vill bli forensiker, typ CSI. 
Jobba med fingeravtryck och 
sotig dammvippa.>>
Sofia J,
Naturvetenskapsprogrammet

Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 

Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 

entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 

och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-

motiverad miljö, med moderna IT-integrerade 

lokaler och en egen bärbar dator som studie-

verktyg.  95% av våra elever uppger att de trivs 

bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!

Vi ses på vårt öppna hus 
tisdagen den 23 november kl. 18-21

och lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954
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NOL. Den planerade 
byggnationen på Brand-
sbobergen stod överst 
på dagordningen.

En programpunkt 
som uppenbarligen till-
talade Nolborna.

Ortsmötet i Folkets 
Hus lockade många 
besökare.

Lennart Nilsson och Ann-
Marie Carlsson från kom-
munens samhällsplane-
ringsavdelning var särskilt 
inbjudna till tisdagskvällens 
ortutvecklingsmöte i Fol-
kets Hus, för att tillsammans 
beskriva de tankar och idéer 
som finns om nybyggnation 
i Brandsbobergen.

Innan föredragshållarna 
släpptes in passade möte-
sordföranden, Lars-Ove 
Hellman, på att beskriva den 
planprocess som sker i kom-
munen innan en eventuell 
byggnation kan komma till 
stånd.

– På hösten 2007 antogs en 
Översiktsplan. Det innebär 
att man ser kommunen ur ett 
helikopterperspektiv och gör 
en grov skiss av de områden 
där man kan tänka sig bebyg-
gelse av bostäder, industri-
tomt samt tar hänsyn till 
platser, med exempelvis stora 
naturvärden, som absolut 
inte får röras. Därefter sker 
en fördjupad översiktsplan 
där man tittar på enskilda 
områden. Fortfarande hand-
lar det om grova studier och 
skisser. Det brukar ta cirka 
två år innan man är framme 
vid färdig detaljplan, infor-
merade Hellman.

I samband med ortsmötet 
var det första gången som 
idéerna för Brandsbobergen 
presenterades i offentlighe-
tens ljus.

– I kväll diskuterar vi vårt 
Nol och inte enskilda tomter 
som kan beröras. De som 
blir direkt berörda av en 
byggnation i Brandsbober-
gen kommer att bli kallade 

till särskilda samrådsmöten, 
poängterade Hellman.

Lennart Nilsson betonade 
att Brandsbobergen inga-
lunda är något enkelt område 
att bebygga, men att alterna-
tiven är få.

– Verksamhetsområden 
behöver ligga nära E45 och 
när vi pratar bostäder så finns 
det inte mycket annat att 
göra än att gå upp i bergen. 
Vi vill inte använda värde-
full jordbruksmark. Förde-
len med Brandsbobergen 
är att det inte finns så stora 
naturvärden som vi behöver 
ta hänsyn till. Avsikten är 
att sammanlänka byggna-
tion på Ale Höjd i Nödinge 
och Brandsbobergen där 
pendeltågsstationerna i 
Nödinge och Nol blir två 
viktiga knutpunkter. Tanken 
är att förbinda Kilandavägen 
med Alingsåsvägen med en 
tvärlänk rätt över, förklarade 
Lennart Nilsson.

Ann-Marie Carlsson 
visade en kartbild över tre 
områden i Brandsbober-
gen som kan bli aktuella för 
byggnation, totalt rör det sig 
om 600-800 bostäder. Ale 
kommun har nyligen köpt 
mark som gör det möjligt att 
gå vidare med projektet.

– Infrastrukturen gör att 
samhällena växer. Det vi nu 
ser skisser på är nästa så kall-
lade årsring, sade Ann-Marie 
Carlsson.

De flesta i salongen tyck-
tes gilla den idé till samhälls-
utveckling som presentera-
des, men det fanns också de 

som var något mer skeptiska.
– Mycket av naturen tas 

bort. Blir det för många hus 
på en och samma yta i det 
här området skulle man lika 
gärna kunna vara stadsbo. 
Det är mängden hus jag 
emotsätter mig, uttryckte en 
av mötesdeltagarna.

De positiva reaktionerna 
vägde dock över och många 
menade att nybyggnation 
också kan bli ett sätt att 
behålla och utvidga den ser-
vice som finns på orten.

– Det är viktigt att vi får in 
era synpunkter. Information 
kommer att finnas på vår 
hemsida och det går även bra 
att ringa till mig, underströk 
Ann-Marie Carlsson.

På punkten övriga frågor 
efterlystes ett trygghets-
boende och fler lägenheter 
i centrala Nol. Lars-Ove 
Hellman fick plötsligt ikläda 
sig rollen som Alebyggens 
vd.

– Vi har en riktigt bra idé 
på gång i Nol, med en trev-
lig förtätning av samhället. 
Det finns emellertid privata 
intressen inblandade varför 
jag inte kan presentera för-
slaget ännu. Jag lovar dock 
att komma tillbaka i ärendet.

Tisdagens ortsutveck-
lingsmöte blev för övrigt 
Lars-Ove Hellmans sista 
som ordförande. Han fick 
välförtjänta applåder av för-
samlingen när han tackade 
för visat intresse.

Nolborna välkomnar byggnation 
på Bransbobergen
– Förslaget presenterades på ortsmötet

Lennart Nilsson från samhällsbyggnadsavdelningen presenterade förslaget till byggnation i 
Brandsbobergen, när han tillsammans med Ann-Marie Carlsson gästade ortsutvecklingsmö-
tet i Nol.
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