
NÖDINGE. Entreprenö-
ren Håkan Sandberg 
har inte givit upp.

Han tänker bestrida 
den indragna optionen 
för en etablering på 
Höjden i Nödinge.

– Jag tror inte Ale 
kommun har förstått 
allvaret och konsekven-
sen av sitt handlande, 
säger Sandberg.

2008 undertecknade Håkan 
Sandberg och Ale kommun 
ett optionsavtal för 60 000 
kvm på Höjden i Stora Viken. 

För en tid sedan drogs optio-
nen tillbaka. Den nya poli-
tiska majoriteten, allianspar-
tierna och Aledemokrater-
na, hade ändrat kurs. Nu ska 
det byggas bostäder med älv-
utsikten uppe på berget. Ett 
besked som definitivt påver-
kar Håkan Sandberg, vd för 
framgångsrika Autoadapt AB.

– Vi växer så det knakar 
och har snart kommit till 
vägs ände i Lerum. Det går 
inte att bygga ut mer. Sam-
tidigt är vi på väg in på ett 
mycket intressant produkt-
område, liftar till bussar. 2015 

ska en stor del av linjeflottan 
i EU kunna lyfta ombord en 
elrullstol. Dessa liftar vill 
vi tillverka och då krävs ut-
rymme för att kunna etable-
ra denna verksamhet. Jag har 
pekat på Nödinge med hela 
handen eftersom jag trodde 
vi hade ett optionsavtal värt 

namnet. Det här kommer att 
kräva tuffa investeringar och 
tunga finansiärer tittar nu 
på våra idéer, då får det inte 
falla med att vi inte kan ga-
rantera möjligheten att växa. 
Vi kommer att tillskriva Ale 
kommun och begära en om-
prövning. Det är inte ett ar-
betstillfälle vi pratar om här, 
hälsar Håkan Sandberg.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Höjden i 
Nödinge har länge varit 
planerat som ett fram-
tida verksamhetsom-
råde för småindustri.

Plötsligt har Allians-
parterna och Aledemo-
kraterna tänkt om, nu 
vill de bygga bostäder 
med utsikt över Göta 
älv.

– Ett katastrofalt 
beslut för näringslivet. 
Ett bättre verksam-
hetsområde går inte att 
finna i hela regionen, 
säger Tyrone Hansson 
(S), vice ordförande 
i Samhällsbyggnads-
nämnden.

Entreprenören Håkan Sand-
berg hade option på 60 000 
kvm verksamhetsområde på 
Höjden i Nödinge. För en tid 
sedan fick han besked om att 
den nya politiska ledningen 
beslutat att dra tillbaka optio-
nen. Området ska istället pla-
neras för attraktiva bostäder. 
Ett besked som enligt Tyrone 
Hansson är ogenomtänkt och 
ytterst allvarligt för näringsli-
vets möjligheter till en positiv 
utveckling i Ale.

– Det råder redan idag 
brist på lämpliga verksam-
hetsområden i kommunen, 
att ta bort det största och 
bäst lämpade området känns 
huvudlöst. Det strategiska 
läget, ett stenkast från E45 
och ett trafikmot som dess-
utom Ale kommun delfinan-
sierat är som gjort för småin-
dustri. Dessutom har vi tilll-
räckligt många bostadsom-
råden att förverkliga, menar 
Tyrone Hansson.

Höjden är idag en bergtäkt 

och känns vid ett besök långt-
ifrån lämpligt för en grädd-
hylla.

Störningsfritt
– Det är som gjort för ett 
aktivt verksamhetsområ-
de, stabila markförhållanden 
och långt från grannar. Nä-
ringslivet har efterfrågat, och 
kommer att efterfråga områ-
den där man kan expandera 
utan att behöva riskera ne-
gativ inverkan på strandnära 
miljö och närhet till bebyg-
gelse. En ny översiktsplan 
för Ale ska tas fram och oav-
sett vad den kommer fram till 
så ökar förtätningen av våra 
orter längs älven. Det riske-
rar motsättningar mellan bo-
stadsbyggande och befintli-
ga näringsidkare. Enligt mig 
måste vi bort från älvstran-
den och inte vara beroende 
av dessa känsliga markområ-
den. Ale har med den nya in-
frastrukturen fått en fantas-
tisk möjlighet att växa och då 
måste vi ha något att erbjuda, 
inte minst gäller det närings-
livet. Hur ska vi annars kunna 
få några nyetableringar?

Tyrone Hansson blev för-
vånad när ärendet dök upp 
och den hastiga omsväng-
ningen från verksamhetsom-
råde till attraktiva bostäder på 
Höjden i Nödinge.

Fel riktning
– Jag är glad över att vi hit-
tills har kommit överens om 
de långsiktiga och hållba-
ra frågorna i Samhällsbygg-
nadsnämnden, men det här 
går jag inte på. Agerandet är 
också ytterst märkligt med 
tanke på den nya majoritetens 
ambition att försöka skapa ett 

mer positivt näringslivskli-
mat i Ale. Det här är knap-
past ett steg i den riktning-
en. Jag tycker riktigt synd om 
entreprenören Håkan Sand-
berg som nu har hamnat i 
kläm, säger Tyrone Hansson 
som däremot inte har givit 
upp hoppet.

– Jag ser det som ett utspel 
och jag vet att de hävdar att 
backen upp till Höjden är för 
brant, men det är inget vi inte 
kan lösa på ett eller annat sätt. 
Det är nog svårare att flytta 
pendeltåget närmare. Närhe-
ten till pendeltåget tycker jag 
kanske är det viktigaste argu-
mentet när man planerar för 
nya bostäder. Jag hör även 
andra insatta personer i nä-
ringslivsfrågor som har rea-

gerat, de menar precis som jag 
att det här läget kanske är Gö-
teborgsregionens bäst lämpa-
de placering av ett verksam-
hetsområde. Jag är övertygad 
om att alliansen och Alede-
mokraterna kan pröva frågan 
på nytt. Ale är i stor behov 
av etableringsmark, det är vi 
överens om, och då tror jag 
inte vi ska ta några förhasta-
de beslut i ärenden som till 
exempel Höjden. Det kanske 
gick lite för fort. Jag hoppas 
det – och vem sjutton vill bo 
här, säger Tyrone Hansson 
och blickar ut över grushö-
garna med glimten i ögat.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

Välkommen! Hälsningar Lottis

HALVA 
PRISET!
Bli fotograferad under 
januari och februari 
månad till halva priset.

Nu 350 kr, 
ord pris 700 kr, 
endast fotografering.
Bilder och album 
tillkommer.

Välkomna att boka!

Han tar strid för näringslivet
– Tyrone Hansson (S) kräver att Höjden förblir ett verksamhetsområde

Tyrone Hansson (S), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden är inte nöjd med majoritetens beslut att inte låta Höjden 
i Nödinge förbli ett verksamhetsområde. Pressfeldts idé om att bygga attraktiva bostäder med älvutsikt avfärdar han be-
stämt.
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NÖDINGE. Höjden i 
Stora Viken skulle 
bli nästa stora verk-
samhetsområde i Ale 
kommun.

Nu vill den politiska 
ledningen annat.

– Där tänker vi plan-
lägga ett attraktivt 
bostadsområde med 
en oslagbar utsikt 
över Göta älv. Ett par 
hundra nya skattebe-
talare är mer lönsamt 
än en jättelik lagerlokal 
med några få anställda, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Regimskiftet i Ale kommun 
gör avtryck. I maj 2008 var 
det ett stolt kommunalråd i 
Jarl Karlsson (S) som pre-
senterade ett nytecknat op-
tionsavtalet med entreprenö-
ren Håkan Sandbergs fast-
ighetsbolag FIGAB. Sand-
berg ville försäkra sig om att 
ha tillgång till mark om bat-
teriföretaget Alelions planer 
framskred som planerat. Av-
talet garanterade 60 000 kvm 
och tanken var att det som 
nu är en bergtäkt skulle vara 
tillgängligt som verksamhets-
område lagom till dess att 
vägen var färdigställd 2012-
2013. Sedan dess har förvis-
so en del vatten runnit under 
broarna och någon batteri-

tillverkning är inte längre ak-
tuell i Ale kommun. Därmed 
inte sagt att Håkan Sandbergs 
markbehov har minskat.

– Nej, vi jobbar i en bransch 
som står under en enorm ex-
pansion. Fordonsindustrin 
för handikappade utvecklas i 
rask takt och där är Autoadapt 
en stor aktör. Vår företags-
gruppering omsätter cirka 
2 miljarder kronor idag, be-
rättar Sandberg som på om-
vägar fått höra att hans op-
tionsavtal om mark på höjden 
i Stora Viken kommer att dras 
tillbaka.

– Det är ytterst förvånande 
och jag är minst sagt chock-
ad över hur ärendet har hand-
lagts av kommunledningen. 
Jag har än idag inte fått något 
skriftligt besked, trots att det 
rör en så viktig fråga. Kan inte 

Ale erbjuda någon vettig in-
dustrimark får jag självklart 
söka mig till grannkommu-
nerna. Självklart undrar jag 
som alebo hur de tänker; 
var har de tänkt placera den 
framtida industrin?

Enligt Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan A 
Pressfeldt, ser den framtida 
industrins behov annorlunda 
ut, särskilt i Ale.

– De stora industrierna 
kommer inte att etablera här, 
inte i Ale och kanske inte i 
Sverige. I det nya ÖP-arbetet 
kommer vi att hitta alterna-
tiva verksamhetsområden om 
en förfrågan skulle komma. 
Här kommer främst småfö-
retagsamheten att blomst-
ra och dessa entreprenörer 
hittar alltid en plats. Istället 
väljer vi att stärka kommunen 

genom att erbjuda fler attrak-
tiva bostadsområden. Det är 
bara att räkna så förstår man. 
Ett par hundra nya skatte-
betalare är mer lönsamt för 
kommunen än en jättelik la-
gerbyggnad med några få an-
ställda, menar Pressfeldt och 
fortsätter sin motivering:

– När infrastrukturen är 
fullt utbyggd får vi en fantas-
tisk pendel. Det blir naturligt 
att bosätta sig utanför Göte-
borg och då vill jag att Ale ska 
vara en plats där man bor och 
njuter av livet.

Socialdemokraternas 
kommunalråd, Paula Örn 
(S), beklagar Alliansens 
beslut.

– Det är ett område som 
både i sitt läge och sin miljö 
är perfekt anpassat som verk-
samhetsområde. Hur mycket 
du än spränger där kommer 
du inte ifrån att du får en 
bergvägg. Jag förstår dessut-
om inte hur de kan behandla 
Håkan Sandberg som de gör. 
Skulle inte näringslivsklima-
tet förbättras?

Det ämnet hakar Sandberg 

gärna på.
– Med tanke på hur det här 

har skötts är jag inte ett dugg 
förvånad över att näringslivs-
klimatet har ständiga botten-
noteringar i olika mätningar. 
Det ser tyvärr inte ut att ha 
blivit bättre.

Utsikten kommer att göra det planerade bostadsområdet på höjden i Nödinge till kommunens 
mest attraktiva menar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD).

Attraktivt för bostäder? Höjden i Stora Viken är idag en berg-
täkt.
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NÖDINGE. Älvängens 
Ponnyranch blev EB 
Ranch i samband med 
flytten till Nödinge. 

Snart två år har gått 
sedan dess och Linda 
Esberg och Annika 
Birklin har funnit sig 
till ätt

Lyckad flytt för Ponnyranchen
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Här planeras bostäder på Höjden

Faksimil vecka 45, 2011, Alekuriren Fokus Företag.
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Håkan Sandberg, en besviken entreprenör.

Håkan Sanberg bestrider beslutet


