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Bilbrand i Nödinge
Strax före klockan fyra på fredagsmorgonen fick rädd-
ningstjänsten larm om en anlagd bilbrand på en parke-
ringsplats i Nödinge. Ett av Västtrafiks servicefordon 
hade utsatts för ett attentat. Brandpersonal var snabbt 
på plats och lyckades släcka elden.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till 
företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela 
tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de skall passa 
våra hyresgästers behov Vårt kontor ligger i Kungälv, och med 30 
medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen 
av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 

Vi söker nu:

Uthyrare av lokaler
Du hyr ut lokaler och är även ansvarig för relatio-
nerna med våra befintliga hyresgäster under hela 
hyrestiden. I arbetet ingår marknadsföring och att 
svara för de affärsmässiga avtalen med hyresgäs-
terna vid ombyggnader och uthyrningar.

Du är duktig på att vårda relationer. Du har mycket 
stort driv i att göra affärer, och god erfarenhet från 
säljande befattningar. Med dig har du kunskaper i 
juridik, fastighetsförvaltning eller ombyggnationer.
 
Skicka din ansökan senast 24 juni till:
mats.berntsson@ytterbygg.se  
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 11 juni

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Gär-
ningsmannen tar sig in i fastig-
heten genom att krossa rutor 
till källarvåningen. Diverse 
gods tillgrips.

Tisdag 12 juni

Koppartjuv
Stöld av kopparrör upptäcks på 
Nol Teknikpark. En misstänkt 
gärningsman grips på en 
mindre grusväg i Alafors.

Villainbrott i Bohus. Tre okända 
gärningsmän gör sig skyldiga 
till försök till grov stöld.

Torsdag 14 juni

Narkotikabrott
En bil stoppas i Hålanda. Samt-
liga fem personer som befin-
ner sig i bilen misstänks för 
narkotikabrott och tas med för 
kroppsbesiktning.

En större mängd däck tillgrips 
från Älvdalens Bil i Bohus.

Bostadsinbrott rapporteras 
från en adress i Älvängen. 
Samtidigt sker tillgrepp av en 
bil som står parkerad på den 
aktuella adressen.

Fredag 15 juni

Klotter
Klotter sker på en fastighet på 
Rödjans väg i Nödinge. Målsä-
gande är Alebyggen.

Söndag 17 juni

Olaga intrång
En person gör sig skyldig till 
skadegörelse och olaga intrång 
då denne tar sig in i Bohus 
servicehus. Flera låsta dörrar 
bryts upp i servicehusets kök. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/6 – 118/6: 49.

LEDIGA TJÄNSTER

Hemsida
från 7990:-
• Inga löpande avgifter

• Snabbt och enkelt

• Anpassad layout

• Sökmotoroptimering

På promenad runt Hälltorpssjön fick jag se att den gamla 
stenbron över ån som leder från Sandsjön rasat. Någon utan 
hjärna har med ett större fordon/maskin försökt köra över 
bron och därmed knäckt stenblocket som själva bron består 
av. Tråkigt tycker vi som har bron som ett minne från barns-
ben.

Stenbro har rasatSOMMARTID 
PÅ NÖDINGE VÅRDCENTRAL

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Må-tors kl 8-17, Fre kl 8-16
AKUT mottagning må-fre kl 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Under v 26-33 har vi sommarbemanning 

och öppet må-fre kl 8-16!

AKUT mottagning mellan kl 8-10 varje dag även under 
sommaren, väntetid kan förekomma. Vi tar patienterna i tur och 
ordning, men akuta fall har förtur! 

Vissa veckor fi nns endast EN läkare i tjänst.

Telefon 0303-977 70 kl 8-16 varje dag.
Är det svårt att nå oss per telefon är Du välkommen in för 
rådgivning och andra ärenden!

VI HÄLSAR VÅRA NYA MEDARBETARE VÄLKOMNA!
Vi är glada att Distriktsläkare Lars Kumlin har börjat hos oss 
eftersom Dr Seander och Dr Gronowitz numera arbetar halvtid. 
Detta innebär att vissa patienter behöver byta husläkare.
Dr Refsgaard, och våra ST-läkare Dr Holmberg och Dr Spyridis 
fi nns kvar.
Vi har även en ny läkarsekreterare, Susanne Croonstaf, 
som Du ibland kommer att träffa i receptionen.

Glad sommar önskar vi alla patienter

Överstegårdens Sam-
fällighetsförening i 
Nödinge är en för-

ening som gränsar till Norra 
Klöverstigen där 126 radhus 
och 39 kedjehus ingår. 
Under vecka 24 fick berör-
da hushåll i Överstegården 
samrådshandlingar från Ale 
kommun gällande ny detalj-
plan för bostäder inom om-
rådet Nödinge 1:31.

Kommunens bostadsbo-
lag, Alebyggen, äger områ-
det Nödinge 1:31 och har 
ansökt till kommunen om 
en planändring av detaljplan 
205 för att möjliggöra en 
förtätning inom Norra Klö-
verstigens bostadsområde. 
Avsikten är att bygga ca 
24-28 nya lägenheter för-
delade på tre flerbostadshus 
i två våningar med inredd 
vind, med en totalhöjd på 11 
meter.

Området gränsar i öster 
till radhus på Fyrkövergatan 
och i väster till flerfamiljs-
hus på Norra Klöverstigen. 
Enligt gällande detaljplan 
utgörs en stor del av ytan 
som gränsar till radhusen av 
en lekplats.

I samrådshandlingarna 
hänvisar man förslaget till de 
tre nya flerbostadshusen
 till den strukturstudie som 
gjorts för Nödinge där man 
gett förslag på hur man kan 
förtäta Nödinge med nya 
bostäder. 

Vad gäller denna hänvis-
ning har vi några synpunk-
ter:

Det är mycket märkligt 

att se att bostäder planerats 
i stort sett överallt i centrala 
Nödinge, överallt förutom 
på just området Nödinge 
1:31!

Vi tolkar detta som att 
man inte ansett att detta 
varit någon optimal plats att 
bygga nya hus på. Ändå är 
det på just denna plats som 
man nu planerar att påbörja 
förtätningen av Nödinge 
genom att, på en mycket 
liten yta, bygga 3 nya fler-
bostadshus! Det räcker att 
studera den plankarta som 
man tagit fram för att se det 
orimliga i detta!

Då området redan är 
mycket tättbebyggt innebär 
planen stora konsekvenser 
för de närmast boende:

För radhusen innebär 
byggnationen bland annat 
en betydande mörkläggning 
från dagssolen eftersom de 
11 meter höga huskropparna 
planeras att uppföras ca 4,5 
meter från tomgränsen. 

Alebyggens hyresgäster 
som redan bor i de befintliga 
flerfamiljshusen på områ-
det påverkas även de då de 
nya bostäderna kommer att 
hamna bara några meter 
framför deras fönster, ute-
platser och balkonger. 

Planen innebär även att:
Man bygger in och 

stänger till gårdar och öppna 
platser.
I Ale Kommuns verksam-
hetsplan kan vi bland annat 
läsa ”Det offentliga rummet 
är till för alla. Gestaltningen 
av nya och gamla fastigheter 

är avgörande för trivseln i 
ett samhälle. God belysning, 
öppna platser och välskötta 
grönområden är inslag som 
bidrar till en ökad trygghet 
och därmed även trivsel.”

 Klöverstigen behöver 
ha kvar de få grönområden 
och öppna ytor som finns i 
området och dessa behöver 
dessutom underhållas och 
utvecklas. De ger de boende 
i området, samt övriga invå-
nare, större möjligheter till 
bl.a. spontanidrott samt att 
det stimulerar till utelek. 

Att som nu bygga in 
gårdarna innebär dessutom 
att minska möjligheten för 
integration mellan boende 
på Klöverstigen och övriga 
kommuninvånare.

Vi anser också att de sam-
rådshandlingar som skickats 
ut har mer att önska: 

Det borde vara kommu-
nens skyldighet att viktiga 
handlingar, som har en 
direkt påverkan på männis-
kors liv och livsmiljöer, som 
skickas ut är underskrivna av 
vederbörande tjänstemän.

 Man borde kunna kräva 
att aktuella kartbilder 
används. Som det är nu 
använder man kartbilder där 
ett stort nybyggt flerfamiljs-
hus i området inte är med. 
Detta förändrar bilden av 
området väsentligt!

Dessutom tycker vi att det 
är rent ut sagt bedrövligt att 
man sätter samrådsmöte och 
senast dag för inlämning av 
eventuella synpunkter mitt 
under semesterperioden!

Orimlig nybyggnation vid Norra Klöverstigen
Med detta ger man en tydlig 
signal om att man inte är 
intresserad av eventuella 
synpunkter och en god 
dialog med sina medborgare. 
Hur klingar detta sätt att 
behandla sina medborgare 
ihop med kommunens vär-
degrund i den nya visionen 
samt med kommunens verk-

samhetsplan där medborgar-
nas rätt till inflytande och 
delaktighet av kommunala 
beslut lyfts fram?

Överstegårdens 
Samfällighetsförening

Ordförande Thomas Eliasson
Vice Ordförande Emil Staxäng


