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Lärarna är duktiga och 
lektionerna spännande så 
man vill ju gå på dem.>>
Delfina, 
Samhällsvetenskapsprogrammet

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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NÖDNIGE. Teknikstude-
rande elever i Ale gym-
nasium fick i veckan 
ett skarpt uppdrag av 
Ale kommun.

Planera för ett fram-
tida bostadsområde i 
södra Nödinge.

– Normalt har man 
ett halvår på sig, vi fick 
en knapp vecka, så alla 
detaljer är kanske inte 
genomtänkta, säger 
Mattias Karlsson.

Det var sagt två dagar före 
redovisningen. På fredagen 
när samhällsplaneringen i Ale 
kommun var på plats för att 
ta del av redovisningen sak-
nades definitivt inga detal-
jer. Det var en imponerande 
vision för Backa södra i Nö-
dinge som presenterades.

– Det här är över förvän-
tan. Ni har tänkt på allt från 
trafiksäkerhet till hantering-
en av dagvattnet, konstate-
rade samhällsbyggnadschef, 
Lennart Nilsson.

Två grupper om fyra 

elever fick under tre dagar 
arbeta fram ett bostadsom-
råde. Kraven som ställdes 
var att bland annat skapa ut-
rymme för en förskola, erbju-
da ett varierat boende och ta 
hänsyn till gällande regler i 
Miljöbalken samt Plan- och 
bygglagen.

De två förslagen som re-
dovisades var av olika karak-
tär, men båda var genomtänk-
ta. Den första gruppen hade 
en mer stadslik karaktär med 
raka vägar och alla upplå-
telseformer. Husen var inte 
högre än två våningar.

– Vi har utgått från för-
skolan som vi tror att alla vill 
ha nära till. Det var vår ut-
gångspunkt, berättar Mattias 
Karlsson.

Grupp två hade en moder-
nare utformning.

– Jag skulle vilja kalla 
den för mer organisk, där 
man inte riktigt vet vad som 
väntar runt hörnet. Husty-
perna är traditionella, vilket 
ni motiverar som passan-
de i detta gröna naturområ-
de. Jag tycker det är väldigt 

spännande tankar, säger Len-
nart Nilsson.

Nyckelord för båda pre-
sentationerna var annars 
trygghet, närhet och trafik-
säkert.

– Att ni använder er av ron-
deller för att på så vis sänka 
hastigheten är klokt. Tyvärr 
faller detta ofta på att det är 
dyrare än vanliga korsning-
ar, konstaterar André Berg-
gren, fysisk planerare i Ale 
kommun som även han app-
låderade elevernas insatser.

Arbetsuppgiften var både 
skarp och mycket aktuell. I 
fredags lämnade markägaren 
Orklakoncernen in en begä-
ran om att få detaljplanera 
sitt område på Backa Södra. 
Totalt planeras upp till 500 
nya bostäder.

– Enligt kommunens bo-
stadsförsörjningsprogram 
hoppas vi ha en första in-
flyttning 2014, säger Len-
nart Nilsson.

Gymnasieelever planerade 
framtida bostadsområde
– Inspirerande bilder av Backa Södra i Nödinge
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Elever i tekniktrean på Ale gymnasium fick under förra veckan i uppgift att planera ett nytt 
bostadsområde i Backa Södra i Nödinge.

SURTE. Arkitekten Olle 
Skoglund har den senaste 
tiden presenterat olika torn- 
och bostadsprojekt för orten. 
Han har även en idé för det 
hotade linbanetornet.

– Det är ett industrimin-
ne som måste bevaras. Mitt 
förslag är att skapa en tu-
ristinformation med café 
under sommartid. Linbane-
pelaren skulle kunna vara ett 
ännu tydligare märke för Ale 
kommun, säger Olle Skog-
lund.

Tornet riskeras att rivas i 
samband med vägutbyggna-
den, men påtryckningar från 
flera håll menar att det måste 
räddas. Glasbrukets vänner 
försöker förmå kommunen 
att riva upp beslutet om riv-
ning.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Linbanetornet – ett märke för Aleet – ett märke för Ale


