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NÖDINGE. Just nu skis-
sar man på två nya 
bostadsområden som 
planeras stå färdiga 
inom bara ett par år. 

Ledningen för Ale 
gymnasium blickar 
också framåt.

Under onsdagens 
möte framhölls beslut-
samheten att vända 
den negativa trenden 
på skolan och få till-
baka eleverna.

Åhörarna som samlats i mu-
siksalen i Ale gymnasium 
kunde räknas till omkring 50 
personer. Nyfikenheten var 
stor inför de förändringar 
som orten nu står inför. 

Man undrar framför allt 
vilka konsekvenser som de 
planerade nybyggnationerna 

kan tänkas få. 
Exploateringen av Ale 

Höjd, norr om Vimmersjön, 
kommer att innebära en del 
svårigheter eftersom området 
är bergsbeläget. Man jobbar 
just nu med detaljplanen och 
samråd ska äga rum i febru-
ari/mars. Antal bostäder som 
planeras är mellan 350 och 
400. Ännu har man inte tagit 
beslut om vilken typ av bo-
städer som ska byggas, men 
tanken är att det ska bli en mix 
av friliggande småhus, kedje-
hus och lägenheter. Ett 40-tal 
tomter kommer även att fri-
köpas av kommunen. 

Planarkitekten Erik Wik-
ström fanns på plats för 
att informera om planerna. 
Åhörarna ifrågasatte bland 
annat områdets placering 
och menade att det ligger 
allt för långt bort från cen-
trum. Såväl bil- som busstra-
fiken längs Norra Kilandavä-
gen skulle öka markant, vilket 
oroade många. 

– Den aspekten har man 
naturligtvis tagit hänsyn till 
i planeringen och förhopp-
ningsvis kommer man att 
kunna bygga en ringled.

Fler byggen
Södra Backa. Så lyder arbets-
namnet på nästa exploaterings-
område i Nödinge. På de 80 
hektar, som gränsar till Vätt-
lefjäll i söder och golfbanan 
i öster, planeras 240 till 280 
nya bostäder, samt en försko-

la. Dessutom pågår diskussio-
ner om att även bygga på La-
hallsåsen och utöka söderut. 

Just nu pågår skissarbete 
och första inflyttning beräk-
nas ske redan 2014. Samråd 
ska hållas till sommaren eller 
strax efter. 

– En av de största utma-
ningarna är att knyta samman 
området med Ale Torg. Vi har 
mycket övergripande struktur 
att fundera över, säger Emely 
Lundahl, planarkitekt. 

Nya tag
Sedan verksamhetschefen 
Hans Enckell och rektorn 
Lola Odén tog över stafett-
pinnen som ledare för Ale 
gymnasium har diskussio-
nerna gått kring hur man 
ska lyckas vända den negati-
va trenden som gjort att man 
tappat elever. Så var även 

temat för kvällens föredrag. 
– Det är med stor ödmjuk-

het som vi tagit oss an upp-
draget. Nu har vi en tajt or-
ganisation med få program, 
inom vilka vi satsar på att 
hålla hög kvalitet. Skolans 
problem ska i första hand 
inte lösas genom bra mark-
nadsföring och fler program, 
utan genom att förstärka de 
utbildningar vi redan har. Vi 
vill kunna hålla vad vi lovar, 
sa Hans Enckell.

Det är estetprogrammet 
som ger skolans profil och 
man hoppas att elever ska 
lockas av möjligheten att 
kunna välja samhälls- eller 
naturprogrammet med mu-
sikinriktning. 

Man jobbar även med att 
vidga utbildningarna genom 
olika samarbeten och kontak-
ter med högskolan.

– Vård- och omsorg ska 
arbeta mer mot räddnings-
tjänsten. Inom både teknik 
och naturvetenskap har man 
kontakter med Högskolan 
Väst och nu finns det även 
planer på att starta ett sam-
arbete med Chalmers, säger 
Lola Odén.

Just nu går 502 elever i 
Ale gymnasium, varav 98 
nya ettor. Målet är inte att få 
1000 elever som för femton 
år sedan, det har skolan inte 
längre kapacitet till.

– Om vi får hundra nya 
elever nästa höst så har vi 
lyckats med vårt uppdrag. 
Det kanske är ett magiskt tal, 
men det är ett mål vi strävar 
mot, sa Hans Enckell. 

Framtidens planer tar form i Nödinge
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Planarkitekten Erik Wikström informerade om den planerade 
exploateringen av området Ale Höjd.

Lola Odén, rektor på Ale gymnasium, berättade om de sam-
arbeten som skolan har med bland annat Högskolan Väst.

Emely Lundahl, planarkitekt 
inom projektet Södra Backa.

Hans Enckell, verksamhets-
chef på Ale gymnasium. 

NÖDINGE. Den nya lag-
stiftningen för kommu-
nala bostadsbolag bety-
der en höjd borgensav-
gift för Alebyggen.

Det är en förklaring 
till varför Alebyggen 
föreslår hyreshöjningar 
på i snitt 5 procent för 
2012.

– Borgensavgifterna 
är en av många kom-
ponenter som påverkar 
hyran. Vi har även 
ökade drifts- och rän-
tekostnader att ta 
hänsyn till, säger Ale-
byggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

I förra veckans Alekuriren 
kunde ni läsa en insändare 
från Hyresgästföreningen 
Södra Bohuslän som säger 
bestämt nej till straffbeskatt-
ning av hyresgästerna i Ale-
byggen. Flygblad har också 
delats ut till Hyresgästför-
eningens medlemmar i Ale, 
där man skriver att en ny lag 
kräver Alebyggen att höja 
sina hyror med i snitt fem 
procent för nästa år.

– Det är inte hela san-
ningen. Den nya lagen, som 
kommunen klätt i siffror, 
motsvarar en hyreshöjning 
på 1,4 procent. Resterande 
3,6 procent utgörs av ökade 
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– Höjd borgensavgift en del av förklaringen

Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman.
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driftskostnader i form av 
bland annat energi, löneut-
veckling och så vidare. Sedan 
har vi räntekostnaderna som 
har gått upp. När räntan gick 
ner sänkte vi hyran. Nu, när 
räntan gått upp, är Hyres-
gästföreningen inte lika 
välvilligt inställda till en för-
ändring, förklarar Lars-Ove 
Hellman.

– Även om vi vill öka 
underhållsnivån så är kost-
nadsökningen sådan att vi 
får en betydande kostnads-
utveckling för att åtmins-
tone upprätthålla den nivå 
vi har idag. Vi får allt mindre 
underhåll för pengarna Ett 
bra underhåll väger natur-
ligtvis in om bostaden är värd 
hyran.

En annan nyhet för 2012 
är att hyran enbart ska sättas 
utifrån bostädernas värde i 
förhållande till varandra i 
Alebyggens bestånd. Yttre 
faktorer får en allt större roll 
i den nya hyressättningen. 
Närheten till service och 
områdets karaktär är ett par 
exempel på parametrar som 
spelar in.

– Hela marknaden står 
inför ett nytt system och det 
kommer att ta några år innan 
det har etablerat sig fullt ut. 
Hyran ska sättas efter vad 
allmänheten är beredd att 
betala. Det kan svänga bero-
ende på tillgång och efter-
frågan, avslutar Lars-Ove 
Hellman.
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